
מגוון דוגמאות והצעות לנושאים לשיחה הקשורים לקורונה  

.ה/והשפעותיה על התלמיד

ה של /דפי השיח המאפשרים הכרות מעמיקה עם עולמו

.ה/התלמיד

כתיבה והכנת 

רונית דינור: מצגת



.ה/התלמידעםלשיחהנושאיםלבחורההוראהת/לתומךמאפשריםהשיחדפי1.

וההכרות,ה/התלמידשללעולמוצוהרהחונךבפנייפתחומגווניםבנושאיםשיחות

.תעמיקביניהם

חברתיים,רגשייםלהיבטים,השוניםבנושאים,השיחותבמהלךלהתייחסחשוב2.

שלומוטיבציהלשינויהמנוףהם,אמוןיחסיובנייתמעמיקההכרות.וערכיים

.להשתפרהתלמיד

עםלדברת/מעונייןת/החונךשעליו,השיחדףאת,מראשה/לתלמידלשלוחניתן3.

דףאתלמלאאו,(ה/התלמידבגילתלויהשיחדףשלעצמאימילוי).ה/התלמיד

.המפגשבמהלך,שיחהכדיתוךהשיח

.   ניתן לשמור את דפי השיח ובסוף השנה לערוך אותם כחלק מיומן אישי4.

:בהמשך הצעה לדפי שיח בנושא הקורונה5.



נוגעים  , באיזו מידה הדברים שנאמריםחשוב לשים לב , כשמשוחחים על חוויות הקשורות לנושא כלשהו

?(חברה מדינה, קהילה)או בדברים שקרו במעגל הרחב יותר ? המשפחתי, במעגל האישי

ולהשתמש בהן כבסיס  , ה/י התלמיד"השיחה צריכה להיות מכוונת אל החוויות אישיות שנאמרות ע

.  ומאפשר הכרות ותחושת חיבור, מתעניין בפרטים, לניהול שיח מכיל

אולי נתפסים  , ת לייחס משמעות מאד אישית לדברים שאצל האחר/באופן טבעי כל אחד ואחת בוחר

כי זו החוויה  , יש כמובן לגיטימציה לדברים שכל אחד ואחת בוחרים לשתף בהם. באופן שונה ואחר

.האישית שלהם

:דוגמא לשאלות בסיסיות במפגש ראשון בתחילת השנה

?לך בחופשת הקיץשהיתהי לי על חווית את משמעותית /ספר❖

?מה עשיתם? חברים? האם נפגשת עם בני משפחה❖

?האם הקורונה מנעה ממך לעשות דברים שתכננת או רצית לעשות❖



?בכל הקשור לקורונה, ה בנקודת הזמן הזו/ה מרגיש/איך את

:ולהסביר את הבחירה, לבחור מתוך הרשימה
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שביעות רצון
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?התנהלותך/כיצד הרגשות שלך משפיעות על התנהגותך▪

?ה/ת על מה שעובר עליך ומה שאתה מרגיש/ה מדבר/עם מי את▪

?מה עוזר לך לשפר אותו–במידה ומצב הרוח שלך לא טוב ▪



pixabay.com/es/illustrations/search/?pagi







שלךהכחנקודות 



?איזו תמונה מאפיינת את מה שעשית בקיץ

?מדוע? ולא עשית, מה היית רוצה לעשות





,  חיסון זה הכנסת חומר לגוף-חיסון

על מנת ללמד את הגוף להתגונן  

.  מחיידקים או וירוסים

נגיף זה השם העברי למילה -נגיף

הוא כל כך קטן שרק באמצעות  . וירוס

.  מיקרוסקופ אפשר לראות אותו

על מנת למנוע  ההתפשטות  –סגר

הממשלה  , וההדבקה של הקורונה

בבית ולא  ישארומחליטה שהאנשים 

,  יצאו לעבודה או לטיול או לקניות

.קנייה של מזון, מלבד

סימני הזיהוי של הקורונה  -תסמינים

,  עייפות, חום: דומים מאד לשפעת

אבל לא כל שפעת היא קורונה. שיעול

מי שנחשד שהוא חולה  -בידוד

,  נדרש להיות בבידוד, בקורונה

כלומר להישאר בבית ולא להיפגש  

עם אנשים נוספים מחשש שידביק  

.  אחרים

ניתן להיעזר במילון מושגים לילדים באתר משרד הבריאות וגם מילון מושגים הקשורים לקורונה באתר משרד  

:המשפטים

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona_simple_info/he/sitedocs_common_words_corona_simple

_2603fdp.

חידון מושגי קורונה כחלק מהשיחה: הצעה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona_simple_info/he/sitedocs_common_words_corona_simple_2603.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona_simple_info/he/sitedocs_common_words_corona_simple_2603.pdf

