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ירושלים, כ' באדר תש"פ 

 16 במרץ 2020  
סימוכין: 2000-1083-2020-0057693 

 
מנהלים וצוותי חינוך יקרים ! 

 

שלום רב, 

 
בהמשך להודעת ראש הממשלה וקברניטי מערכת החינוך, החל מיום ו' 13.3.20 מסגרות 
החינוך תהיינה סגורות במטרה להפחית את סכנת התפשטות נגיף הקורונה ולשמור על 

בריאות כולנו. 

עובדה זו מחייבת התארגנות חדשה ומאתגרת בכל הרמות: שמירה על האיזון הפנימי 
וחלוקת הקשב בין הצורך להיות נוכחים עבור בני משפחתנו וילדינו, לצד נוכחות עבור 
תלמידנו. המוסד החינוכי  אומנם לא פועל, אך אנחנו ממשיכים בקשר עם התלמידים 
בדרכים מגוונות. מצב זה כרוך באתגרים ואף באי נוחות, אך הוא טומן בחובו גם 

הזדמנויות חדשות לשכלול דרכי הלמידה  ולהפקת רווחים בתחומים רבים. 

המנהיגות שלכם היא בעלת חשיבות מכרעת בשגרה ואף יותר, במצבי משבר וחירום. 
הדוגמה האישית שלכם תעצב  את הפרשנות שתינתן למציאות הן על ידי התלמידים והן על 

ידי ההורים ותשפיע רבות על התנהגותם ועל החוויה שלהם. 

חשוב שתהוו דוגמה למילוי קפדני של ההנחיות, לצד העברת מסר של יציבות והרגעה. זהו 
הזמן להגביר את הלכידות החברתית של הצוות (כן, אפשר גם כאשר מרוחקים פיסית), 
למפות את הכוחות הייחודיים שיש אצל כל אחד ולהיעזר בהם לטובת חיזוק כלל הצוות, 
התלמידים וההורים. זה גם הזמן לתרגל את עבודת הצל"ח מרחוק כולל בחינת מענים 

לתרחישים שונים.  

אנו מאמינים ביכולתכם להוביל את המערכת בשעה זו, באנושיות ובמקצועיות, לפעול 
בצורה מיטבית ובכך להשפיע לטובה על חוסנה האזרחי של מדינת ישראל. 

זכרו שאינכם לבד במשימה זו. לרשותכם עומדים אנשי שפ"י, פסיכולוגים ויועצים, 
ברשויות המקומיות ובמחוז. כמו כן  אתם מוזמנים להתקשר בכל שאלה לטלפון הייחודי 

המשותף למשרד החינוך ולמשרד הבריאות, עבור מנהלים:03-6906640  

וכן לקו הסיוע של משרד החינוך: 1-800-2500 . 

 

בברכת בריאות טובה לכולם, 

הנהלת השירות הפסיכולוגי - ייעוצי 
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נספח 

לנוחותכם מצ"ב: 

1. קישור ל"מערכת השידור הלאומית"- מט"ח מפעיל ערוצי יו טיוב המיועדים לגילאי 
בי"ס יסודי וישולבו בהם גם שיעורי כישורי חיים: 

ערוץ השידור בשפה העברית: 

   https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ 

ערוץ השידור בשפה הערבית: 

   https://www.youtube.com/channel/UCJJf-EqrA-AazruJD2JHTog?view_as=subscriber  

בקרוב נעביר קישור לשידורים גם של גילאי העל יסודי . 

2.  קישור לשפ"ינט - עלו בו הבוקר רעיונות לכישורי חיים מרחוק תחת הכותרת: 
"רחוק זה הקרוב החדש". מומלץ לעקוב אחר הפרסומים. אנו מתכננים להעלות 

חומרים נוספים בהמשך: 

 http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Rachok_Karov.pdf
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