משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף בכיר -שירות פסיכולוגי ייעוצי

הנחיות ומכתבים  -נגיף הקורונה בישראל
הנחיות לצוותי החינוך:
-

מכתב לקראת החג ממנהלת שפ"י לנשות ואנשי שפ"י

-

אגרת שפ"י  -חדר מצב משרד החינוך5.4.2020 ,

-

סרטון  :שיחה בין מורה לשני תלמידים עקב מצב חירום ,אחוה – המכללה האקדמית  -מרכז
הסימולציה :סרטון ללא כתוביות הסבר  /סרטון המלווה בכתוביות הסבר

-

מכתב תודה ממנהלת שפ"י לנשות ואנשי שפ"י

-

מכתב ליועצות ויועצים

-

מכתב למנהלים ולצוותי חינוך

-

הנחיות משרד החינוך  22פברואר 2020

-

עקרונות לשיח עם תלמידים בנוגע לקורונה

-

תדריך לשיחה בכיתות בעקבות ההחלטה על כניסה לבידוד ביתי

-

תדריך לגננות לרשויות בכלל הארץ

-

תדריך לגננות ברשויות שבהן יש בידוד של תלמידים

פעילויות כישורי חיים כיתתיות ללמידה מרחוק:
רחוק זה הקרוב החדש  -פעילויות כישורי חיים כיתתיות ללמידה מרחוק:

o

גיל רך (ממלכתי  /בהתאמה לחברה החרדית  /ערבית)

o

יסודי (ממלכתי  /בהתאמה לחברה החרדית  /ערבית)

o

על יסודי (ממלכתי -חלק  ,1חלק  / 2בהתאמה לחברה החרדית  /ערבית  -חלק  ,1חלק )2

מכתבים להורים:
-

איגרת להורים – "למידה מרחוק" בימי הקורונה :יסודי  /על יסודי

-

סרטון :מסרים בוני חוסן ,ממלכתי  /בהתאמה לחברה החרדית  /בערבית

-

יש לנו חוסן (גם כשעדיין אין חיסון" - )...כלי חוסן" למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת
הקורונה :עברית  /גיל גן  -כיתה ב  /בשפה הערבית  /בהתאמה לחברה החרדית

-

מכתב להורים  :16.3.2020עברית

-

בעקבות ההחלטה להפסיק את פעילות גני הילדים :15.3.2020 -עברית  /ערבית

-

בעקבות ההחלטה להפסיק את פעילות בתי הספר :12.3.2020 -עברית  /ערבית

לחומרים
נוספים

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף בכיר -שירות פסיכולוגי ייעוצי

-

התמודדות עם חששות של ילדים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה10.3.2020 -
(עברית  /עברית -מותאם לחברה החרדית /ערבית  /אנגלית  /רוסית  /צרפתית  /ספרדית  /אמהרית /
קוקית)

-

אגרת להורים של ילד השוהה בבידוד –  :5.3.2020עברית  /עברית -מותאם לחברה החרדית

-

בעקבות החשש להתפשטות נגיף הקורונה( :23.2.2020 -עברית  /עברית -מותאם לחברה החרדית /
ערבית  /רוסית  /צרפתית  /ספרדית  /אמהרית)

-

מילון קורונה לתיווך לילדים :מותאם לחברה החרדית

"יוזמות מן השטח":
-

"ים כחול עיר בחול"  -פעילויות כישורי-חיים לימי משבר הקורונה ,מחוז תל אביב  -היחידה
להתמודדות עם מצבי משבר ,חירום ואובדנות

-

"זה לא כל כך נעים לראות גן סגור"  -מפגש עם מציאות שוברת שגרה בגן הילדים ,ייעוץ לגיל
הרך ,שפ"י ,מחוז דרום

