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 תשפ"א האיידס הבינלאומייום לקראת 
 יקרות,מנחים ורכזות 

באחוות, ומסמך זה בא  רבים מכם מתכננים לציין אותו יחדולאחריו "חודש המודעות לאיידס". השבוע חל יום האיידס הבינלאומי. 
ידס הנגרמת על ידי בדצמבר מדי שנה ומוקדש להעלאת מודעות העולם למגפת האי 1-האיידס העולמי מצוין בום י. לסייע לכן

מיליון איש בעולם נפלו עד היום קרבן  40-ו HIV-מיליון איש בעולם הם נשאי נגיף ה 39על פי הערכות, . HIVף ההתפשטות נגי
נעשות פעילויות במהלך יום האיידס  .בהיסטוריה האנושיתהמגיפות הקשות  לאחתלמחלת האיידס, דבר שהופך מחלה זו 

 .תרומות למחלהו, יבות לפעילות חברתית בנושאמחו, על נושא האיידס קהילתיתשיחה , ענידת סרט אדוםציבוריות רבות כגון 

 שיחה על יום האיידס השנה:הנחיית ל טיפיםכמה 

  .חשוב להדגיש שהדמיון אין סיבה לחשוש מכך, זה טבעי ורצויאנחנו בימי מגיפת קורונה עולמית, וזה ישפיע על השיח .
 מהקורונה.היום אינו מתקרב לרמת האיום שאנחנו חווים  HIVבין המחלות בעיקר נכון לימי התפרצות האיידס, והיום 

  סביבHIV הסטיגמה איך. ידע ועובדותואפשר לעשות את זה רק דרך מתן  -יש סטיגמות רבות, שחשוב מאוד להפריך 
 , מי הוא חולה ואיך הוא נראה., בריאות ומוגנותיעילים למחלה , אמצעי מניעהבמחלה נדבקים

  בין הקהילה לבין קיים קשרHIV .קשור  הגאה של הקהילה עניין בלעדיזה לא איידס שלהדגיש חשוב , היסטורית והיום(
 לקהילה.(, ומתוך זה אפשר ורצוי להכיר ולשוחח על הקשר לסטיגמה של מי זה חולהגם 

 קישורים אשר יסייעו לשיח אותו אתם מתכננים:ומידע  ריכזנו

 אשר מלא באינפורמציה. למלחמה באיידס, אתר הנפלא של הועד מומלץ להשתמש ב .1
  :כתובת האתרhttps://www.aidsisrael.org.il/ 
  :קישורים נוספים בדרייב, לפי נושאים

https://docs.google.com/document/d/1WhtrXCU2t3Q1B8owmf7aA7ILnpV92ogjZDMFOoyl10s/edi
t?usp=sharing 

 
: לקרוא יחד או לצפות בהן יחדופוסטים שאפשר  תבותכ ישנן .2

https://docs.google.com/document/d/13YJrSfg7ONmcMNgyFvJCxkeZRchuFvgsL3rPsP8PFRY/edit?us
p=sharing 

 
מטרת הסימולציות הן להתמודד עם : )לאחר מתן ידע ואינפורמציה בלבד(שניתן לקיים בקבוצה  ימולציותס .3

במקומות בהם נפגוש אותן בחיינו האישיים. בעזרת סימולציות ניתן לקיים שיח אישי יותר.   HIVהסטיגמות בנוגע ל
https://docs.google.com/document/d/1PNMCZvRHFV2qaxrCztOTiUFUkm4I5nV3EG_CgdImflc/edit?u

sp=sharing 
 

 :משותפת צפייהלהמלצות  .4
-https://docs.google.com/document/d/1nIXR1kWfo_uAcVcEuVCgxnH8Rt3RqKalfi

DSxAaY0I/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/document/d/1P5LmE-כתובות למי שצריך מידע וסיוע:  לאן אפשר לפנות? .5
Msw/edit?usp=sharing-anRvLak6ctyt5L-4Hv0lb249tclpwjh3K 
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