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 לקורונהחיסון  –חברה שיעור  

 
 מטרות השיעור

 ליצור דעת קהל חיובית בקרב האוכלוסייה לגבי חיסוני הקורונה ולעודד התחסנות בקהילת בית הספר.     
 :על ידי 

 הקורונה בקרב אוכלוסיית התלמידים.פירוק והתמודדות עם החששות הקשורות לחיסון  .1
 עידוד התלמידים להיות שגרירי חיסונים בקרב המבוגרים בחייהם לפי המודל של "צא לנוף אך אל תקטוף". .2

 השיעור מהלך

של
 ב

 הערות/ עזרים זמן פרוט הפעילות תוכן

 העלאת נושא הקורונה והחיסונים. - פתיחה א
 מה התלמידים יודעים ומה מכירים? -

תחילת ניתן לראות כדקה מתוך הסרטון על  דק' 5
 מבצע החיסונים

 חששות מהחיסון  ב
 

 –עורכים שני סקרים 
 הורים וכד'(?אצל מי בבית התחסנו כבר מבוגרים )סבא, סבתא, 

 האם כדאי להתחסן? 
, תקווה –מיצרים טבלה בעלת שני טורים במצגת או בלוח לבן ורושמים עליה בצד אחד את הכותרת 

 .חששובצד האחר את הכותרת 
 ובעזרת התלמידים ממלאים את התקוות והחששות מהתחסנות.

10 
 דק'

קיימות בציבור הרבה דעות שאינן מבוססות 
דנו כמחנכים להביא את לגבי החיסונים. תפקי

המידע המהימן שמגיע מתוך גופי המידע 
 המהימנים.

התמודדות עם  ג
 החששות

  -אפשרות א' 
 המורה עובר חשש, חשש ומגיב עליו בהתבסס על ידע קודם.

  –אפשרות ב' 
המורה מחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה צריכה לברר פרטי מידע על חשש אחר שעלה בכיתה 

 המידע המהימנים.מתוך גופי 
  –אפשרות ג' 

 רואים סרטוני הסברה של משרד הבריאות וקופות החולים שמטרתם להתמודד עם החששות בציבור.
 סרטון ההסברה של קופת חולים מכבי. –לדג' 
)בדף ישנם קישורים לסרטוני הסברה של משרד הבריאות בשפות  וני הסברה של משרד הבריאותסרט

 שונות(
 

15 
 דק'

ון מכמומלץ מאוד להכיר את הפרסומים של 
 כמקור מהימן. דווידסון לגבי הקורונה

 –גם אתרי החדשות מציגים מידע מהימן 
כתבה שמציגה את כמות הקטנה של לדוגמא 

  תופעות לוואי הזניחות מהחיסון.
 

 מהאוכלוסייה תיתן לנו לחזור חזרה לשגרת החיים ושואלים: 90%-80%מסבירים כי רק התחסנות של  כוחו של הנוער ד
כיצד אתם כבני נוער יכולים להשפיע על המצב וזאת במידה ורובכם בכלל עוד לא  -

 יכולים להתחסן?
מספרים על קמפיין שמירת פרחי הבר בישראל "צא לנוף אך על תקטוף" ועל כוחו של הנוער לשנות 

 במשפחתו. את דעותיהם והתנהגותם של המבוגרים
מסבירים: גם ההורים שלכם כמוכם חוששים מהחיסון, אבל גם מאוד רוצים שהמגיפה תיגמר ולא 
יודעים מה לעשות. אולי גם הם כמוכם לא פגשו את המידע שאנחנו פגשנו בו בשיעור הזה עד היום. 

מועט שיש ולכן לכם יש את הכוח ללכת למשפחה שלכם ולהסביר לה את חשיבות החיסון ואת הסיכון ה
נוכל להעלות את אחוז המתחסנים למספר הדרוש  –בקבלתו.  אם תסבירו להם, והם יבחרו להתחסן 

 כדי לסיים את המגיפה הזאת בארץ ישראל.

10 
 דק'

סיפורו של קמפיין צא לנוף ואל תקטוף באתר 
 נת הטבעהחברה להג

עדכנו את התלמידים במדיניות החיסונים הנוכחית, ושילחו אותם לדבר עם המשפחה שלהם ללכת  סיכום ה
 להתחסן.

ולהנחות אותם לאוזר עם הקישורים   סרטוני הסברה של משרד הבריאותניתן לשלוח להם קישור ל
לסרטוני הסברה של משרד הבריאות בשפות שונות, במידה ובבית יש בני משפחה שאינם דוברי 

 עברית.
 

  – 04.02.21נכון ל החיסוניםמדיניות  דק' 5
 חיסונים ניתנים לכל המעוניין.

בגלל סיבוכי  ניתנה המלצה לחסן נשים בהריון,
 ארגוןהריון של נגיף הקורונה והדבר אושר על ידי 

הבריאות העולמי ורשות לשליטה במחלות 
 האמריקאית.

ריפות  החיסון אינו מיעד לבעלי אלרגיות ח
 ומטה. 15ולילדים מגיל 

https://www.youtube.com/watch?v=9P5XjS9CLAY&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=9P5XjS9CLAY&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=SkSKhTc41jY&ab_channel=MaccabiHealthcare-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/home?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_05CMmNO22uRVMwKlS1I50e0VlwKg_bWguyxaqW9c-sHqzEQOP_X1xoCJckQAvD_BwE
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.ynet.co.il/health/article/HJCvkDZ100
https://www.ynet.co.il/health/article/HJCvkDZ100
https://www.teva.org.il/?CategoryID=200&ArticleID=894
https://www.teva.org.il/?CategoryID=200&ArticleID=894
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/home?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_05CMmNO22uRVMwKlS1I50e0VlwKg_bWguyxaqW9c-sHqzEQOP_X1xoCJckQAvD_BwE
https://besttv232-ynet-images1-prod.cdn.it.best-tv.com/picserver5/wcm_upload_files/2021/02/01/Hyt4wirgO/________________________1_2_21.pdf

