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 (COVID 19)קורונה  ה  ת מגפ

שנת�� אולי����הנָ�רוֹ�קוֹ�.��קשה��הנָ�וֹ�רקוֹ���תפַ�גֵ�מַ�בעולם����הצָ�רְ�ּפ2019���ָבסוף� ת�ַמְלּכַ�היא�

�םַהְּנִגיִפי הוא� שמה� פירוש� כי� וכךרתֶ�ּכֶ�,� �.� �� הַ�אֶ�רְ�נִ�באמת� �יףגִ�נְ�ה� תחת�� הזה�

��המיקרוסקופ.��

בסיןבעיר����פרצה��קורונה ה,��ווהאן� חולים��בשמרים��אויש� חיים� את�עלי� העבירו�

להמחל אדםה� מחלה��בני� ּבְ�ם��מאדבקלות��עוברת����זו.� יגָ�מַ�לאדם� ידי�ע� על� שיר�

רוק.��נשימות טיפות� למשל� מהגוף,� מתפתחתהי��ונוזלים� קשה�ל��א� ריאות� מחלת�

מבוגרים.����מיוחדבמאוד,��ומסוכנת�� הקורונה��מגפלאנשים� במהירות�הת� תפשטה�

העולם הס�בכל� כי� לעצ�ל��ינים,� הצליחו� אא� נִ�מ.��ותהור� בעולם� יף��גִ�נְ�ּבַ���קּוּבְ�דְ�יליונים�

����אמריקה.דרום��"ב�ובמדינותרהבא�,�בעיקר�באירופה,�מתו��ות�אלפיםמאו

בעולם�� הטיסות� הַ�הן��גם��אלפי� מדינות�לכן����,יף�גִ�ּנְ�גרמו�להתפשטות�המהירה�של�

מספר�רבות�� את� מאוד� להילחם����תהטיסו���הקטינו� �על���ילּוטִ�ִה�הן����.הפָ�גֵ�מַ�ּבַ�כדי�

הה את� בהיסטוריה.����ֶגרסֶ�אזרחים� ביותר� מ��ותריהגדול� וחצי� בני�ילמשניים� יארד�

,�לשמור�תראשי:��ג�לפי�ההוראות�יבים�לנהו�חי��ים.�הם�היובעולם�נשארו�בבת��אדם

היג בף��טו�שליינה:��על� היטב� ובידיים� מַ�טוֹ�עֲ�לַ�,��שניתסבון.��מים� לרחוב��ה��כָ�סֵ�ת� ביציאה�

���.�לאנשים�רבלהתקולא�מאדם�לאדם��יםשמור�על�מרחק�של�שני�מטר,�ל�שלישיתו

ר��גֶ�הסֶ�גלל��ם�בעולם:�בבמקומות�אחריו��ה�לתוצאות�קשות�כמגם�לישראל�וגרמ��הגיעה��הפָ�גֵ�מַ�הַ�

ובמלונאות,����,�וקמע��יַּכְלָּכלִ�ר��ַמְׁשּבֵ�נוצר�� בתיירות� העבודה,��קומ�במשפגע� בספורט,��בבנייה,��ות�

.��"אל�על"ל���ובעיקר��עופה�הישראליותלחברות�התנגרמו��תרבות�ועוד.�הפסדים�גדולים����אירועיב

או���לותםיאת�פע��מּוצְ�ְמ�מפעלים�ועסקים�צִ���.היא�עלולה�להיסגרת�מיליונים,��הפסד�של�מאו��ללבג

בודתם�ונשארו��.�אלפים�איבדו�את�מקומות�ע�הלָ�טָ�בְ�אַ�וז�הכתוצאה�מכך�עלה�מאוד�אחו��,נסגרו

פרנסה.�� החברתי��ללא� ו��כואבלריחוק��גרם��המשבר��בתחום� משפחמחברים� (סביםמבני� ,��ה�

ו��תותסב רביגם��ונכדים)� שללמקרים� הַ�יולעלי��תבבי��תימּולִ�אַ���ם� באחוז� מן���.יםִש�ירּו�גֵ�ה� הפחד�

.�וקעמ��ייִש�ר�ִא�ּבֵ�ְש�מַ�ם��ירבאנשים��גרמו�ל��עתיד�בכל�תחומי�החייםב��שאלה�מה�יהיהוהקורונה��ה

��.�מספר�האנשים�הזקוקים�לטיפול�נפשיעלה�כתוצאה�מכך�

,�עשו�יםהילדעם��זמן��סדר�וניקיון,�היו�יותר����?�הם�ערכוהֶסֶגרה�עשו�אנשים�רבים�בבית�בזמן��מ

דיברו�ו��,שמעו�מוזיקה,��ראו�סרטיםספרים,����מצב�הרוח,�קראובשביל��בשביל�הבריאות�ו�ספורט��

ו חברים� עם� בית����משפחה.��בניעם��בטלפון� הַ�לֵ�ב�בכל� ש��רדֶ�סֵ�יל� בני���ףתש"���תנ�של� רק� חגגו�

בית.�� באותו� שגרו� "המשפחה� את� ושרו� למרפסות� יצאו� מתוך��הּנָ�ִּנְׁשּתַ�ה��מַ�רבים� של���ההגדה"�

��הזאת.�גשת�המרפסות�המר��רתת�שי�א�תמיד�נזכור.�פסח

שגם�מגפת�קורונה�תיעלם�בעתיד����יאתקווה�שלנו�הה��ת�באו�וחלפו.פוֹ�גֵ�היסטוריה�הארוכה�מַ�ב

����.ה�ְּתרּופָ�או��ןיסּוִח�אולי�ימצאו�לה�עד�אז�ו�,קהלא�רחו

�����������

 29   ה יד יח     

ָלִטיִני ה קֹורֹונָ  ת ּבְ

תֶ =    . )crown(ר ּכֶ

ִגי ת צּורַ  ף  ַהּנְ
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��שאלות�

 הי�הקורונה?מ .1

�__________________________________________________�________________�___�__�______�_��

 קורונה�בסין?�ה�הצָ�רְ�איך�ּפָ� .2

_____�__�____________________________�________________________�_______�___�__�_�______��

 וע�על�הקורונה?מה�יד .3

__�__________________�______________________________________________�___�__�_�______��

_______________________________________�___�_________�______�___�_____�_____________��

 ה?פָ�גֵ�מַ�ר�את�הַ�צו�ינים�לא�הצליחו�לע�אחרי�שהס��מה�קרה .4

�__________________________________�________________________________�___�__�_�______��

 ה?�פָ�גֵ�מַ�מה�עשו�מדינות�רבות�כדי�להילחם�ּבַ� .5

 _�___________�___�____�______________________________הן�הקטינו�___________________  .א

 _�___________�___�___�______________�__�________________________________לו�___טיהן�ה  .ב

 רחים�חייבים�לנהוג�לפי�ההוראות:�בזמן�הקורונה�האז .6

��_�____________�_____�___�_ת,�________________________________________________אשיר

��_�____________�__�___�___�_________________________ית,�__________________________שנ

��_�____�____�__�________________________________�___�____________�____________��,שלישית

 ר�בגלל�המגפה?�מהן�התוצאות�הקשות�של�הֶסגֶ� .7

�_________________________________________________________�___�___�__�____________�_��

____________�__________________�___________________________�___�___�__�__________�__�_��

�__________�_______________________________________________�___�___�__�____________�_��

 ?�ר�בתחום�החברתיּבֵ�ְש�מַ�גרם�הַ��ְלמה .8

__________________________________________�___�__�___________________�___�__�_�______��

 ורונה?�גה�מן�הקמו�הפחד�והדאגרמה�לְ� .9

______________�_____________________________________�___�___�_________�___�__�_�______��

 ר?�גֶ�עשו�אנשים�רבים�בבית�בזמן�הסֵ�מה� .10

__�_______________________________________________________�___�___�__�____________�_��

_______________________________________________�__________�___�___�__�__________�__�_��

 .�ף�נת�תש"של�ש��"רדֶ�סֵ�הַ�יל�לֵ�"��ספרו�על .11

_______________________________________�___�_________�______�___�_____�_____________��

_______________________________________�___�_________�______�___�__�________________��

 נו?�מהי�התקווה�של .12

_____________________�____________�___�___�_�______________________�___________�_____��

_______________________________________�___�_________�______�___�_�______�___________��
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��.�כתבו�את�המילה�המתאימה

����הַמֵּגפָ� �_____________���� �____________�������ת���ַאִּלימּו� �ם�ְלַצְמצֵ�� ��______�______��

�הַטְלֵטלָ� �_____�________� �ֶסֶגר��� ��_______��_____� ���ָחְלפּו� ��______�______��

�ר�ַמְׁשּבֵ� ��_____________� �ם��ְּתחּו� ��____________� �ַּתֲהִליךְ�� ��____________��

�יף�גִ�נְ� ��_____________� �ה��ַאְבָטלָ�� ��____________� �ת�ַלֲעטוֹ�� ��____________��

�ד�ֶהְפסֵ� ��_____________� �__�__________�����ְלִהְתַּפֵּתחַ�� �ִהְקִטינּו�� ��____�________��

��

���יליםמאגר�מ

��

��

��

��לול,�יכול.�ע�ימה:�בצורה�המתאהשלימו�

 בלימודים.�ו�בעבודה�מןם�הרבה�זַמְׁשִקיִעים�_______�להצליח�כי�הם�ה .1

 תרחק�מהחוף,�הוא�________�לטבוע.�ס�לים�וינֵ�.�אם�ייּכָ�ני�אינו�יודע�לשחותד .2

 __________�לגמור�את�החודש.�הם���ות�המשכורת�הנמוכהלמר� .3

 ____�לשלם�אחר�כך�מחיר�גבוה.�מנו,�אנחנו�______צ�אם�נשקר�לע .4

 ים.�וצ�_�להיות�מרהחתן�והכלה�היו�_________��,חהיתה�יפה�וׂשמֵ�ה�תונההח .5

 היסגר.�"�__________�לעל�-לאפיים�גדולים,�חברת�"ל�הפסדים�כס�גל�ב .6

��ק�במחלה.�ּבֵ�ידַ�ִה�לְ��__________�אתםהגו�לפי�ההוראות,�אם�לא�תנ .7

��השלימו:�בגלל,�כתוצאה�מכך.

 ה�בעולם.טָ�ַּפְּׁש�ִהְת�_____�היא��__________�__�,ת�המגפההצליחו�לעצור�אסינים�לא�ה .1

 אחר.�ם�ה�הישיבה�ליוֲחתָ�ִנדְ�_________�האיחור�של�המנהל�_____ .2

 ו�האנשים�קיבל_________��____�_____�,לה�בגלל�מחלתו�של�השחקן�הראשיהתבטצגה�הה .3

�  .��על�הכרטיסים�שקנו�פיכסר�זֵ�ְח�הֶ��

 ה.�ִנְפְּגעָ�ו�והכלכלה�נסגר_____________�חנויות��,לל�הקורונהר�בג�גֶ�בארץ�היה�סֶ� .4

 שה�הנהג.�____�טעות�שע_____�הולך�רגל�נפצע .5

 שם�את�ִהְגִּבירּו__________�____�,בפאריס�ר��מוזיאון�הלוביקר�מניסו�לגנוב�ציור�פעם� .6

� ��.�השמירה�

י,��אלִ�טָ�רוֹ�ּבְ���ֹוחַ�ּכם,��ִחיוְרוּבָ�ה��ְיִרידָ�ס,��ירּווִ�,��הֲעבֹודָ�ר��סֶ�ו�חל��ֶׁש�ב��ּצָ�מַ�ס,��צֵ�רוֹ�ּפְ�

ה,��ָקֶׁש�ב��ַמּצָ�ן,��ְלַהְקִטיא,��ּבָ�ן��ְוֵאי��איֹוצֵ�ן��ֵאי,��ְברּו�עָ�,��ׁשו�ֲחבלַ���א,ֵׂש�נוֹ�ם,��ְלִהְתַקּדֵ�

��.�ִצְמְצמּו�,היָ�ְמ�ידֶ�ּפִ�אֶ�,�י�טִ�סְ�רַ�ּדְ�י�ּוניִׁש�

    . ם"ָאדָ הָ י ִלְבנֵ ה ְּבַהְפָּתעָ ד ָּתִמי ָּבאּות וֹ ּוִמְלָחמת ַמֵּגפוֹ "
 (אלבר קאמי) 
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ִטיפַ 'ל ַאְלּכֹוגֵ ל  נֹוזֵ   ם יַהיָָּדית ִלׁשְ

��.טיםשפבכל�אחד�מהמ�כתבו�נכון�/�לא�נכון
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�.�אקולוגייםויים�נשיקורונה�פרצה�בגלל��ת�ַמֵּגפַ� .3 �� �� �____________�_____ 
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�.�כנסה�לבידודתו�נלכן�אש���,נהרוה�כחולה�קוַּגּלָ�ְוִהְת�ק�ִנְבּדַ�דני� .8 �___________�______ 

����.לל�משבר�קורונהמאוד�בג��ועלת��ָהַאִּלימּווְ�ה�ָהַאְבָטלָ��יאחוז .9 �______�___________ 
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��

���?נהירוס�קורוומו�איך�להישמר
 
 
��

��ה��ַמֵּסכָ��תַלֲעטוֹ�ה�חֹובָ��  .א

��
��
��

�������������������������������������������������
 ן:�יוֹ�קָ�ינִ�ל�עַ�ר�ִלְׁשמוֹ��  .ב�

���������������������������������ןּוְבַסּבוֹ�ם�ְּבַמיִ�ם�יָיַדי�ףו�ִלְׁשט

              םֵמֲאָנִׁשי�םֶמְטִריי�ְׁשנֵ�ל�ׁשֶ��קֶמְרחָ�ר�ִלְׁשמוֹ�ג.������������
��
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דֶ ל ֵלי ןְלחַ ו שׁ  ימֵ ר ַהּסֵ  ר גֶ סֶ י הַ ּבִ

  מאירה מעדיה  / ִׁשיר קֹורֹוָנה 

��קֹורֹוָנה,�ַמְלַּכת�ַהְּנִגיִפים,�

��ֶתר�ַעל�ֹראָׁשּה.�ִטיָסה�ִעם�ּכֶ�ִהִּגיָעה�ּבְ�

��-ינּו�ַּבְּסָרִטים�ְוֹלא�ָקָראנּו�ַּבְּסָפִרים��ָרִא��ָּכמֹוָה�ֹלא

��,�רֹוָאה�ְוֹלא�ִנְרֵאית.��ֶרץ�ְרחֹוָקהַמֵּגָפה�ֵמאֶ�

�� ֶּפה.הַ�ָכה�ַעל�ָהַאף�ְוַעל�ִעם�ַמּסֵ��ְחנּו�ֲאנַ�וַ�

��ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֵכן�ַחִּיים�ְוֶנֱהִנים,�

��ם,�ְמִעים,�צֹוֲחִקיקֹוְרִאים,�ׁשוֹ�

��ְקרֹוִבים,��ִעם�ַדְּבִרים�ּוַבֵּטֵלפֹון�ְמ�

��ְׁשֵכִנים�ַוֲחֵבִרים,��

��ִּקים.ְמַבְּׁשִלים,�אֹוִפים,�ְמנַ�

��ם.ָהִריִנזְ�ֹוד�ְמִרים�ַעל�ַהחוִקים�ּוְמאׁשוֹ�

��ִנְׁשָאִרים�ַּבָּבִּתים��יםַרּבִ�

��רֹוִאים�ְסָרִטים�ָיִפים�ְועֹוְסִקים�ְּבַתְחִּביִבים.

��ק�ל�ריחּו�ל�ָרחֹוק,�ׁשֹוְמִרים�עַ�ְצִאים�ְלִטּיּו�ֹלא�יוֹ�

��,�zoom-ִנְכָנִסים�לְ�וְ�

��ִּכי�ֵּביְנַתִיים�ֵאין�חיסּון.

��ן�ִלְקִנּיֹות,וֹ�ים�ַלַּקְניֹלא�הֹוְלכִ�

��לֹומֹותֶרץ�חֲ�אֶ�ִסים�לְ�ֹלא�טָ�

��ן�ְּפִגיׁשֹות�אֹו�ּתוְכִניֹות,�ִּכי�ֵיׁש�ַהְגָּבלֹות.��יאֵ�

��ֶדרנּו�ְּבֵליל�ַהּסֵ�"ַמה�ִּנְׁשַּתָּנה"?�ָׁשַאלְ�

��ר,�ֶׁשָּׁשִרים�ּבֹו�ַּבִּמְרֶּפֶסת.�ֶסגֶ�ה�ֶׁשל�ֶׁשָהַפְך�ְלַלְילָ�

��ָלה�ְלִהיָסֵגר.�ּו�ר.�ִהיא�ֲעלַּגם�"ֶאל�ָעל"�ְּבַמְׁשּבֵ�

��ֹוֵבת.�ׁשֵצר,�ֹלא�א�עוֹ�לֹ��ְּזַמןַרק�הַ�

��הּוא�ָהָיה�ֹּפה�ִמְּזַמן...�

��ֶאת�ַהַחִּיים�הּוא�ְמַׁשֶּנה�ּוְמַבְלֵּבל.�

 ּבֹוֵרא�עֹוָלם�ַאֵחר.�ה�ֵסֶדר�ָחָדׁש.�עֹוׂשֶ�

שמרו  
מרחק  
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