


פסיכולוגיה  
חיובית

בשעת  מודל לניהול-קמץ
משבר

הלאה" הקול"להעביר את 
7X3

עיקר תרומתה של 
הפסיכולוגיה  

החיובית היא בגילוי 
ובחקר הגורמים 
שמביאים לחוסן 

נפשי וחיים בעלי 
,כןעל . משמעות
לנכון  מצאנו 

להעביר לכם 
המלצות למנהיגות  

תומכת שיסייעו 
בידיכם לעבור את  

התקופה המאתגרת  
.שאנו חווים היום

לאסטרטגיות  
שנמצאו במחקרים  

כיעילות לקידום  
האושר ולהרחבה

לחצו כאן

מעגן שלושה עקרונות הקמץ מודל 
:מנהיגות ושל ניהול בשעת משברשל

.וציפייהמיידיות, קרבה
המודל משלב את המענה לשותפינו  

המודל כולל שילוב של מגע  . לדרך
תוך מיידיומענה ( פירוט מטה)אישי 

הפגנת מנהיגות שמשדרת תקווה 
.ואופטימיות

תדיר עם שותפי  להיות בקשר-קרבה
לתמוך בהם ולהביע את התפקיד

. הערכתנו לתרומתם בימים אלו
הפגנת אומץ המתבטאת  -מיידיות

בקבלת החלטות אמיצות בימים  
בהתאם להערכות מצב אותן אנו  ,אלו

.מקיימים באופן שוטף
מנהיגות משמעותה לשדר -ציפייה

ולהבין  בימים אלו תקווה ואופטימיות
שבכל משבר טמונה הזדמנות לצמיחה  

.וגדילה

היכנסו לאתר המחוזלהרחבה 

הקורונה מזמנת לנו  , בימים אלו
קשר בלתי אמצעי מתמשך ומרובה 

של אנשי חינוך בשדה החינוך  
.הפורמלי והבלתי פורמלי

אנו רואים בשבעת הימים שנותרו 
הזדמנות לחיזוק , עד ליל הסדר

הקשר האישי באמצעות תקשורת  
אנו  (. שיחת טלפון)ישירה 

העבר את  "-מבקשים לקדם מיזם
במיזם זה כל איש -"הקול הלאה

שיטתי -חינוך יתקשר באופן אישי
בכל יום לשלושה שותפי תפקיד 

אנשי , חניכים, או תלמידים/ו
.מנהלה
מנהלים3-מפקח ל: לדוגמה
מנהלה/מורים 3-מנהל ל
תלמידים3-מורה ל

חברים3-תלמיד ל
ירגיש כל אחד , באופן הזה

מקהילת מחוז מרכז שמישהו רואה 
.נוגע בו, מבקש בשלומו, אותו

תקשובקרבה ואכפתיות
כלים דיגיטליים ללמידה מרחוק

מענה לשונות

יחסי קרבה ואכפתיות 
בעתות של מצוקה 

חירום ומשבר מהווים  
בסיס משמעותי 
לקידום רווחה  

.נפשית

מה אפשר לעשות 
בתנאי הבידוד כדי  
לקדם את תחושת 
השייכות והביטחון 

?של התלמידים

, לרעיונות
ולקריאה  לפרקטיקות

נוספת 
היכנסו לאתר

הנחת היסוד היא כי תרגילי הלמידה  
מרחוק בחירום שקיימנו לאורך השנים  

והטמעת סביבות הענן בבתי הספר שיפרו  
משמעותית את היכולות המקצועיות  

אנחנו סוללים  . להובלת הלמידה מרחוק
יחד כאן ועכשיו את הדרך לטיפוח  

אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בשדה  
!תור הזהב שלנו -החינוכי 

על מגוון כלים   onlineסדרת הדרכות 
דיגיטליים לציבור גדול של מורים לכל אורך  

כל הפרטים  , השבוע בכל יום חמש סדנאות
edum.org.ilבאתר בכתובת 

מאגר מחוזי של חוכמת  עומד לרשותכם 
-מורים משתפים מורים -ההמונים 

.בשיתוף כלל הדיסציפלינות במחוז
עקרונות ומודלים להפעלת  לפניכם מסמכי 
.  ס"בביההלמידה מרחוק

מערכת השידורים המרכזית באולפנים  
משדרת מדי יום לכל שכבות הגיל בכל  

.המקצועות ולכל המגזרים

ההנחה הבסיסית בתקופה זו 
התגובתיות  , היא שרמת העיבוד

, וההתמודדות של כל איש חינוך
.  יכולה להיות שונה, בכל תפקיד

עולים בשטח  , כתוצאה מכך
.צרכים מגוונים ושונים

אנו פורשים לפניכם  , על כן
עקרונות ופעולות העשויים 

.לסייע למגוון אנשי חינוך

הכלה  -קישור למסמכים
והשתלבות בזמן חירום

לאתר הכלה קישור, לעזרתכם
. והשתלבות של מחוז מרכז

באתר תמצאו כלים להוראה 
עלונים ואגרות  , מותאמת פרט

.וחומרים נוספים
לחצו על הקישור

https://edu.gov.il/sites/merkaz/district-units/Senior-educational-counseling/Pages/positive-psychology.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/district-units/Senior-educational-counseling/Pages/The-skimp-model.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/district-units/Senior-educational-counseling/Pages/relationship-caring-in-times-of-crisis-and-emergency.aspx
http://edum.org.il/
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/ICT/Pages/teachers-share-teachers.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/ICT/Pages/Materials-concentration-distance-learning-real-time.aspx
https://covid19-edu.azurewebsites.net/ScheduleHeb.html
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Districtplans/Integration-and-integration/Pages/emergency-lnclusion.aspx
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Districtplans/Integration-and-integration/Pages/about.aspx


http://www.helibarak.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFR0IrQpt21wfTTHky4oJ9P6gdSPQ1lrPeIcaaUcZO6Go41A/viewform

