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 ?קורונה( וירוס)מהו נגיף 

הידועים כגורמים למחלות בבעלי ( וירוסים)נגיפי קורונה הינם משפחה גדולה של נגיפים 

 .חיים ועלולים לגרום לתחלואה גם בבני אדם

 .)בלטיניתקורונה )הם קיבלו את שמם עקב הדמיון שלהם במיקרוסקופ אלקטרוני לכתר 

חומרת הפגיעה של הנגיף בבני אדם משתנה בין הנגיפים השונים במשפחה ונעה ממחלה קלה  

הפוגעות בריאות וגורמות לאי ספיקה רב , למחלות עם הסתמנות קלינית קשה, כגון הצטננות

והתסמונת הנשימתית   (MERS) התסמונת הנשימתית המזרח התיכונית, מערכתית כגון

 .(SARS)החמורה 

 

 ? novel corona virus 2019 מהו נגיף קורונה

 .נגיף קורונה החדש לא זוהה בעבר כגורם למחלה בבני אדם

אשר   ווהאןהוא החל הנגיף לגרום לצבר תחלואה בדלקת ריאות בעיר  2019במהלך דצמבר 

ולאחר מכן תוארה התפשטות של התחלואה לכל המחוזות בסין וכן  , במרכז סין חובייבמחוז 

 .למקומות אחרים בעולם

אשר גרם למחלה קשה   SARS -הנגיף , מבין כל נגיפי קורונה אשר גורמים למחלה בבני אדם

 .הוא הדומה ביותר לנגיף קורונה החדש מבחינת הרכבו הגנטי, 2003/4בשנים 

ולמחלה  : SARS-CoV-2 לנגיףארגון הבריאות העולמי העניק שם רשמי  11.2.2020-ב

 .: COVID-19גורםשהוא 

 .)מגפה)הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כפנדמיה  11.3.2020-ב

 

 

 מידע כללי על נגיף הקורונה
 אתר משרד הבריאות: מתוך
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 ?כיצד בני אדם נדבקים בנגיף

הרוב המכריע של החולים הראשונים באירוע עבדו או ביקרו בשוק בעלי חיים ופירות ים 

אך עד כה לא זוהה בוודאות  , מכאן עלתה הסברה כי הנגיף עבר מבעלי חיים לאדם. בווהאן

 .איזה בעל חיים

הנגיף מופרש מדרכי הנשימה של אדם חולה  . כעת קיימת העברה של הנגיף מאדם לאדם

בעיקר בעת עיטוש או שיעול והטיפות הניתזות יכולות להישאף על ידי אנשים אחרים או  

אנשים אשר זמן קצר לאחר מכן יגעו במשטחים אלה ובהמשך יגעו . לנחות על משטחים

כל מגע גופני בין בני אדם ללא חציצה כמו . באף או בעיניים של עצמם עלולים להידבק, בפה

 .עלול להיות מדבק, יחסי מין ואף לחיצת יד, חיבוק, נשיקה

אך בשלב זה נראה כי רמת ההדבקה דומה לפחות לזו , טרם הוברר עד כמה המחלה מדבקת

 .הדבקה מחולים אשר התסמינים שלהם קלים ביותר אפשרית. של נגיף השפעת

 

 ?ועד כמה היא חמורה? מהם תסמיני המחלה

בקרב החולים סימני  . חלק משמעותי מן הנדבקים בנגיף הקורונה אינם מפתחים תסמינים כלל

לא ניתן לרוב להבדיל ללא בדיקה ייעודית בין  , למעשה. המחלה דומים לאלו של שפעת

 .הדבקה בנגיף קורונה לבין מחלות נשימתיות רבות אחרות

 .עייפות ושיעול יבש, התסמינים השכיחים ביותר של המחלה הם חום

חולים במחלות  , מבוגרים. אחד מכל שישה חולים יפתח מחלה קשה שתתבטא בקשיי נשימה

כרוניות דוגמת מחלת לב או סכרת ואנשים הסובלים מפגיעה במערכת החיסון נוטים יותר  

,  במקרים החמורים ביותר המחלה עלולה להוביל לדלקת ריאות קשה. לפתח מחלה קשה

 .לאי ספיקת כליות ואף למוות, לתסמונת נשימתית חמורה

אך יש שונות גדולה מאד בנתונים , מהחולים 2%-שיעור התמותה מהמחלה מוערך בכ

אינם מפתחים תסמינים  מהנדבקיםחשוב לציין כי מאחר ורבים . המגיעים ממדינות שונות

  .ניתן להניח כי שיעור התמותה מבין הנדבקים הוא נמוך יותר

 
 "שלוותה"המרכז לבריאות הנפש , נערך על ידי צוות הריפוי בעיסוק
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 ?מה ניתן לעשות על מנת להימנע מהדבקה בנגיף הקורונה החדש«

 

מומלץ לשמור כשגרה תמיד על אותם כללי היגיינה שעשויים למנוע הדבקה גם  

 :והם( דוגמת מחלת השפעת)בנגיפים אחרים של דרכי הנשימה 

 

רחיצת ידיים עם מים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול לעיתים  ˃

הימנעות מקשר הדוק עם אנשים הסובלים ממחלה נשימתית  . .קרובות

 .משתעלים או מתעטשים, חולים, חדה

מטרים מכל אדם אחר להימנע  2שמירה ככל האפשר על מרחק של ˃

 .מלחיצות ידיים או כל מגע פיזי אחר

הימנעות ככל הניתן ממגע ישיר בחפצים או משטחים במקומות ציבוריים ˃

 .אשר סביר שרבים נוגעים בהם באופן קבוע

 .האף והעיניים, הימנעות ממגע עם הפה˃

.  שיעול ועיטוש למרפק או למטפחת חד פעמית ולהשליך אותה לאשפה˃

 .לאחר מכן מיידרחיצת ידיים , במקרה של עיטוש או שיעול לכף היד

 .הימנעות משימוש בכלי אוכל משותפים באותה ארוחה˃

 .הימנעות משהייה במקומות ציבוריים כאשר מרגישים חולים˃
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 ?סדר יוםתכנית חשוב לי לבנות למה 

סדר היום עוזר לנו לוודא שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים ורוצים במהלך היום  . 

בתכנון אנו מוצאים את המקום המתאים לכל פעילות ומגדילים את הסיכויים שנגיע אליה . 

ישנה תחושת ביטחון בעשייה וציפייה לקראת פעילויות , כאשר אנחנו יודעים מה צופה לנו היום

קל יותר לעבור יום עבודה כשיודעים שאחריו  , למשל. שאנחנו אוהבים במהלך היום או השבוע

 .קבענו להיפגש עם חבר

 כלומר איזון  בחיינו אנחנו יכולים ליצור איזון עיסוקי , כאשר אנחנו מתכננים את סדר היום שלנו

לימודים ועוד וכן למצוא זמן למנוחה ולעיסוקים משמעותיים  , פנאי, עבודה: השוניםבין העיסוקים 

 .עיסוקייעיל בין העיסוקים יאפשר איזון זמן ניהול . עבורנו

 סדר יום יכול לתת לך משמעות תוך השתתפות  , בתנאים סגורים, הסגר, בבידוד, אלובימים

 . ניצול והעברת הזמן בצורה נעימה ואף הזדמנות לפיתוח תחומי עניין חדשים, בעיסוקים

 

 ?מהו בעצם סדר יום

סביב פעילויות שאנחנו צריכים לעשות ופעילויות שאנחנו רוצים   תכנון של היום שלנוסדר יום הינו 

 .  לעשות

שבונים לנו את  ' מקלחת וכו, ערב/צהריים/לדוגמה ארוחת בוקר" עוגנים"סדר יום ישנם בתכנון 

סביב . עוגנים חשובים הנותנים לנו את המסגרת של היום הינם שעות יקיצה ושינה. של היום" שלד"ה

 .העוגנים מוסיפים את הפעילויות המתחלפות מדי יום

 

 ?כיצד בונים סדר יום

שבץ בטבלה המצורפת את שעות הקימה  ".  עוגנים"הדרך היעילה להתחיל הינה לשבץ את ה

 .  לאחר מכן הוסף את שעות הארוחות. והשינה שלך

בדיקות או שיחות נוספות ידועות מראש שבץ אותם בטבלה, במידה וישנן פגישות עם מטפלים  . 

 לעשות כגוןאפשר להוסיף דברים נוספים שאתה מעוניין , הקבועותשיבוץ הפעילויות לאחר  :

 .'וכושמיעת מוזיקה , לימוד, קריאת ספר, מתיחות, כושר
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 שני ראשון שעות

 התארגנות בוקר התארגנות בוקר 07:00

 ארוחת בוקר ארוחת בוקר 08:00

09:00 
 קריאת ספר חידות הגיון

10:00 

11:00 
תרגול מספר  

 תנוחות יוגה
 תרגול כושר

 ארוחת צהרים ארוחת צהרים 12:00

 מנוחת צהריים מנוחת צהריים 13:00

שמיעת מוזיקה  14:00

אהובה והקשבה 

 להרצאות

 כתיבה יוצרת
15:00 

צביעת דף צביעה   16:00

 למבוגרים

בני / שיחות עם חברים

 17:00 משפחה

 ארוחת ערב ארוחת ערב 18:00

19:00 

/  שיחה עם חבר

 בן משפחה

 צפייה בסדרה אהובה

20:00 
תרגול מדיטציה על פי 

 YOUTUBE-סרטון מ

21:00 

מקלחת  

והתארגנות  

 לשינה

מקלחת והתארגנות  

 לשינה

22:00 
 שינה שינה

23:00 
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 :סוגי פעילויות לשיבוץ בסדר היום

 

 מריחת, גילוח, מקלחת :רחצה וטיפוח

 .לק

 

דף / צביעת מנדלה, שמיעת מוזיקה :פנאי

/  צפייה בהצגה. הקשבה להרצאה. צביעה

,  הליכה, תרגילי כושר, סדרה/ סרט

,  תרגילי נשימות, תרגילי מתיחות

, כתיבה יוצרת. מיינדפולנס, מדיטציה

 . דפי עבודה/ משחקי חשיבה בטלפון

 

,  לימוד נגינה, למידת קורס :למידה

חזרה על חומרי לימוד  , שמיעת הרצאה

 .  לימודים נוכחיים/ רלוונטיים לעבודה

 

 .  שנת לילה, מנוחת צהריים: מנוחה

 

,  ערב/צהריים/ארוחת בוקר: ארוחות

 .ארבע/עשר שתיית

 

/ שיחה עם ההורים :תקשורת עם קרובים

 .  חברים/ קרובים/ אחים

 

, ביקור רופאים :פגישות עם מטפלים

 פגישה עם מטפל עיקרי

 

 5 .רופאים/ בדיקת צוות סיעודי :בדיקות
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 "דקות כתיבה חופשית 10"«

להרים את כלי  דקות מבלי להפסיק או  10לכתוב במשך בתרגיל הזה המטרה היא 

גם  , מה שיוצאוכתבו את העט על הדף הזיזו פשוט . לחשובומבלי לעצור הכתיבה מהדף 

כמובן שאפשר לכתוב גם על מחשבות ורגשות או . יבריש או מילים לא קשורות'אם זה ג

, נטולת ביקורת או עריכה, הכתיבה אמורה להיות חסרת שליטה. חלומות שחלמנו בלילה

.  אותנו טוב יותר לעצמנוולחבר , במטרה לנקות מעצמנו את העומס המנטלי והרגשי

 .התוצר יוכל לשמש חומר מעורר השראה להמשך

 

  "בילוי עם עצמנו"«

איך  כתבו , דמיינו עצמכם בחוויה עתידית. עתידיתלכתוב ולתאר תמונה המטרה היא 

פרטו  . מה הייתם רוצים לחוות ואלו מטרות הייתם רוצים להשיג, הייתם רוצים להרגיש

 .פרטים יותר טובכמה שיותר . את התוכנית לפרטי פרטים

 

 "מאה שקרים שסיפרתי על עצמי"«

 .כאילו היו אמת חיה, לכתוב על עצמכם דברים לא נכוניםנסו 

 :  לדוגמה

אני , ג דג לארוחת הצהריים"ק 3רק אחרי שאני מצליח לתפוס . כל בוקר אני יוצא לדוג

 !חוזר הביתה

 

 "בניית דמות"«

 .  סדרה או סרט/ שיר/ דמות מספרבחרו 

 מקום מגורים ותקופת חיים , גיל, המציאו לה שם

 .ילדים, בת זוג/בן, אחים, הורים –כתבו על המשפחה שלה 

 ?מה סוג הקשר? מי הכי קרוב אל הדמות

 ?מה היא עושה עכשיו

 ?מה היא אוהבת לאכול בארוחת הבוקר שלה

 ?מפחדתממה היא הכי 

 ?מהם החלומות הנסתרים שלה

 שהיא זוכרתתארו חלום 

 טון דיבור, מחמאות –ביטויים שהיא נוהגת להשתמש בהם 

 סוד שהיא לא מספרת לאף אחד

 ....ועוד ועוד
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 "דיאלוג"«

 :כתבו בבלוני הטקסט –כגירוי ליצירת דיאלוג השתמשו בקומיקס 

 ?הדמויות אומרותמה «

 ?עודומה 
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 "שלוותה"המרכז לבריאות הנפש , נערך על ידי צוות הריפוי בעיסוק

.1______________________ 

.2______________________ 

.3______________________ 

.4______________________ 

.5______________________ 

.6______________________ 

.7______________________ 

.8______________________ 

.9______________________ 

.10______________________ 

.11______________________ 

.12______________________ 

13    .______________________ 

14    .______________________ 

15    .______________________ 

16    .______________________ 

17    .______________________ 

18    .______________________ 

19    .______________________ 

20    .______________________ 

21    .______________________ 

22    .______________________ 

23    .______________________ 

24    .______________________ 

.25_______________________ 

.26_______________________ 

 רשימת חיות

10 

.1 פיל  

.2 נחש  

.3 זיקית  

.4 קיפוד  

.5 דולפין  

.6 חגב  

.7 כוכב ים  

.8 טוקן  

.9 תוכי  

.10 לטאה  

.11 ברוז  

.12 חלזון  

.13 שועל  

.14 עצלן  

.15 סוס  

.16 ארנב  

.17 צב  

.18 לוויתן  

.19 טיגריס  

.20 נשר  

.21 גמל  

.22 טוס  

.23 דוב  

.24 קנגורו  

.25 אורנגאוטן  

.26 צדפה  

 :תשובות
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הכינו אותן בעצמכן מפחיות שימורים  , במקום לקנות אדניות

בתוכן תוכלו לשתול עציצי פרחים או עציצי  , דקורטיביות

 .עשבי תיבול

 

 :חומרים

 פחיות שימורים ריקות

 תערובת אדמה לשתילים

 שתילי פרחים או צמחים

 אקרילצבע 

  מברשת

  מסמר

  פטיש

 

 :אופן ההכנה

  .שטפו ונקו אותן היטב, אם ניתן, הסירו את התוויות מהפחיות

חורים קטנים לניקוז   3בעזרת פטיש ומסמר נקבו בתחתיתן 

  .המים

 .  צבעו את הפחיות בעזרת המברשת והניחו לצבע להתייבש

 .מלאו את הפחיות באדמה ושתלו בתוכם את השתילים
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 :חומרים

 דף/ בריסטול

 עיתונים צבעוניים
 אריג ועוד, כפתורים –חומרים נוספים להדבקה 

 דבק סטיק
 מספריים

 עפרון
 טושים

 
 :על תבנית' קולאז

 .דמות על דף או בריסטול/ תמונה/ מעתיקים ציור1.

 .או גוזרים את דפי העיתון לפיסות נייר קטנות( ביד)קורעים 2.

 .ממלאים את משטחי הציור בהדבקה של פיסות הנייר הצבעוניות3.

 ,  חרוזים, חוטי צמר, חול: כמו, אפשר לשלב גם הדבקות של חפצים וחומרים נוספים4.
 .וכדומהכפתורים           

 

 :עם כותרת' קולאז

 :בנושא מסוים' ישנן שתי אפשרויות ליצור קולאז
 

 :אפשרות ראשונה

 וכותבים על הדף או הבריסטול   ('אופנה וכו, חיות, טבע: למשל)' בוחרים נושא לקולאז1.
 .  המייצגת את הנושאכותרת         

 .קורעים או גוזרים ומדביקים פיסות עיתון המתאימות לנושא2.

 .ניתן לשלב חומרים נוספים בהתאם לנושא3.
 

 : אפשרות שנייה

 .  בוחרים באופן אינטואיטיבי תמונות מעיתונים שונים1.

 .גוזרים ומדביקים אותם על דף או בריסטול2.

 .  ניתן לשלב חומרים נוספים ולהדביקם3.

 . מסיימים ומחליטים על כותרת אותה כותבים בראש הדף4.
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 :QRהוראות לסריקת קוד 

 .QRבכל שורה תמצאו ריבוע קוד הנקרא ברקוד  –לפניכם טבלה עם מגוון קישורים 

 . את הברקוד ניתן לסרוק ולהגיע לאתר המיועד

  StoreApp-מה QR Code Reader by Scan  הורידו את אפליקציית  iPhoneאם יש ברשותכם1.

 Google Play.-מ QR Code Reader  במכשירי אנדרואיד הורידו את אפליקציית

 .ניתן כמובן למצוא ולהשתמש באפליקציות דומות ואחרות לבחירתכם

תופעל המצלמה האחורית של המכשיר ובמרכז המסך תופיע מעין מטרה שקופה , עם הפעלת האפליקציה2.

השתדלו להחזיק את . יופיע במרכז המטרה באופן ישר וממוקד QR-יש למקם את המצלמה כך שקוד ה. למחצה

 .בצורה יציבה ורק התרחקו והתקרבו עם המכשיר כדי שהקוד יצולם באופן חד וברור, המכשיר באופן מאונך

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר האישור . אותה תצטרכו לאשר, יופיע התוכן שבו בחלונית צפה, שהאפליקציה תזהה את הקודברגע 

 .לקישור שקודד בברקוד שסרקתם תנותבו
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https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807?mt=8
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