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 יום האיידס הבין לאומי הצעה לפעילות בנושא  

 רקע 

"תסמונת הכשל החיסוני הנרכש", נגרמת    –  AIDS – Acquired Immuno-Deficiency Syndrome  –איידס  

ומחלה    HIV-, הפוגע במערכת החיסונית של הגוף. התסמונת משלבת נשאות של נגיף הHIV-על ידי נגיף ה

בדצמבר בכל שנה מצוין יום האיידס הבין לאומי. יום זה מוקדש    1- ב  זיהומית נוספת או סוגים מסוימים של סרטן.  

. על פי ההערכות, איידס  HIV-להעלאת המודעות העולמית למגפת האיידס הנגמרת על ידי התפשטות נגיף ה

  26-, וHIV-מיליון איש בעולם הם נשאי נגיף ה  40היא אחת המגיפות הקשות בהיסטוריה האנושית ומוערך כי  

 מיליון בני אדם בעולם הם קורבן למחלת האיידס. 

לע  את  המחשבה  נולדרוך  העולמי  האיידס  לקידום  1988בשנת    ההיום  בריאות  שרי  של  העולמית  בפסגה   ,

נות  תוכניות למניעת האיידס. מאז אומץ היום על ידי ממשלות רבות, ארגונים בין לאומיים וארגוני צדקה במדי

. בישראל  HIV-איש נפטרו מסיבות הקשורות ל   690,000-מיליון איש וכ  1.7- נדבקו בעולם כ  2019בשנת  רבות.  

 .  2018משנת  10.2%, ירידה של  2019מקרים חדשים בשנת  388דווחו על 

רוע המניעה וההסברה לקהילה הגאה של הוועד למלחמה  ז)   "בלה דואגת"קמפיין חדש של  עלה    2020שנת  ב

 Teva Pharmaceutical Industriesיפו, בתמיכת חברת  -אביב-ועיריית תלבשיתוף עם המרכז הגאה ( באיידס

Ltd .    אביבהתפרסם  הקמפיין תל  האוטובוסים,  -ברחבי  בתחנות  הגאה  וקרא  יפו  בקהילה  ואחד  אחת  לכל 

 להיסטוריה.   HIV-להירתם ולהפוך את נגיף ה

 הצעה לפעילות 

 חלוקת וענידת סרטים אדומים לציון היום ולהעלאת המודעות ליום האיידס הבין לאומי.  •

הזמינו את חברי וחברות הקהילה לדון בנושא, פזרו כתבות ומקורות מידע, קראו    –על הנושא    שיח •

יחד, דונו בנתונים ובתחושות שעולות מהשיח. מה המענים הניתנים בקהילה שלכם.ן? איך היינו רוצים  

ס להעלות את המודעות לנושא? האם יש לנו אחריות לעזור למנוע הדבקה? איך ניתן לדבר על אייד

 עם אחריםות? 

הועד למלחמה באיידס מציע מגוון של סדנאות הסברה בנוגע למודעות, מניעת הדבקה,    – סדנאות   •

 סטגימה. בנוסף הוא מספק מגוון חומרי הסברה במחיר מסובסד לכיסוי ההוצאות. 

 מקורות מומלצים לשימוש 

 operative-https://www.aidsisrael.org.il/article/teen -אתר הועד למלחמה באיידס   •

vstygmh-stygmh-vt-s://www.aidsisrael.org.il/article/hshphttp- -השפעת סטיגמה וסטיגמה עצמית   •

hiv-l-hkhyvby-hdm-l-tsmyt 

• een TalkT –   סדנאות למתבגרות ומתבגרים- https://lp.vp4.me/mhw1 

 https://www.youtube.com/watch?v=cVvv8IwiQFw -המיתוסים והעובדות  •

פחות"   –"אנו יודעים כיצד להתנהג עם הוירוס, עם הסטיגמה   –כתבה  •

https://www.ynet.co.il/health/article/Sk0W3UMjD 

and-illnesses-https://www.mako.co.il/health- -יותר נשים הטרוסקסואליות נדבקות  –כתבה  •

c4493ba3c85b851006.htm?partner=tagit-medicines/illnesses/Article 

 מספרי ומוקדי סיוע 

שעות פעילות: ימי   ,7919704-03ומחלות מין המופעל על ידי משרד הבריאות:  HIVמוקד ייעוץ טלפוני ממומחה בתחום  •

 .22:00עד   19:00-, ימי שני ורביעי מ13:00עד  9:00-ראשון, שלישי וחמישי: מ

 : מידע עדכני וצ'ט לקבלת ייעוץ אונליין.sex.co.il-www.safeאתר  •
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