
 משרד החינוך
 מינהל פדגוגי

 רות פסיכולוגי ייעוצייאגף בכיר ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קדם יסודי:

 כלים לעבודה המלצה

בניית קשר רציף ותקשורת 

 /מקרבת עם ההורים

 כלי מרכזי:

 סדנה לאסיפת הורים מקוונת לקראת פתיחת השנה  /

 קלפים לשימוש במהלך הסדנה

 מעבר לגן עירייה בפעם הראשונהסרטון להורים לקראת ה 

 הסתגלות לגן חדש בימי הקורונהסרטון להורים : 

 סרטון להורים לקראת פתיחת שנה: מודל עוגיי"ה  

 

 מגוון כלים נוספים:

 מכתב להורים לפתיחת השנה  

 פת הורים בגןיכללי זהב לאס  

 ה גן" אסיפת הורים ראשונה בגן"קפ  

 הצעות לפעילויות חווייתיות להיכרות עם הורי הגן 

 ערוצי תקשורת מקוונת עם ההורים 

  )...כלי חוסן"  -יש לנו חוסן )גם כשעדיין אין חיסון"

/  עבריתלמשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: 

בהתאמה לחברה /  בשפה הערבית/  כיתה ב -גיל גן 

 החרדית

 

 

תקשורת  
עם 

 הורים

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Sadna_Asefa_Zoom.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Sadna_Asefa_Zoom.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Klafim_Sadna_Asefa_Zoom.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Klafim_Sadna_Asefa_Zoom.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-13-8-2020/enrichment-kindergarten-1421/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-13-8-2020/enrichment-kindergarten-1403/
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Michtav_Lahorim_Pticha_Psichology.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Michtav_Lahorim_Pticha_Psichology.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Klaley_Zahav_Asefa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Kafe_Gan_Mifgash_Horim.ppt
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Peiluyot_Hekerut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Peiluyot_Hekerut.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Mishpacha_Hoveret.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Gil_Rach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Haredi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Haredi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Haredi.pdf


 

 בתי ספר יסודיים:

 כלים לעבודה המלצה

בניית קשר רציף ותקשורת 

 .מקרבת עם ההורים

 כלי מרכזי:

 כלי לאסיפת הורים מקוונת 

 סרטון להורים לקראת פתיחת שנה: מודל עוגיי"ה  

  עלון להורים: כיצד ננחה את ילדינו לשימוש חיובי ומוגן

 חבי הרשת?ם דיגיטליים ולהתנהלות מיטבית במרבאמצעי

 מגוון כלים נוספים: 

 פרקטיקת אסיפת הורים מקוונת 

 ערוצי תקשורת מקוונת עם ההורים 

  )...כלי חוסן" למשפחה  -יש לנו חוסן )גם כשעדיין אין חיסון"

כיתה  -גיל גן /  עבריתלהתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: 

 בהתאמה לחברה החרדית/  בשפה הערבית/  ב

 

 

 בתי ספר על יסודיים:

 כלים לעבודה המלצה

בניית קשר רציף ותקשורת 

 .מקרבת עם ההורים

 כלי מרכזי:

 כלי לאסיפת הורים מקוונת 

 סרטון להורים לקראת פתיחת שנה: מודל עוגיי"ה  

 איך מתמודדים  -סרטון להורים: מתבגרים חוזרים לבית הספר

 עם זה?

  עלון להורים: כיצד ננחה את ילדינו לשימוש חיובי ומוגן

 חבי הרשת?ם דיגיטליים ולהתנהלות מיטבית במרבאמצעי

 מגוון כלים נוספים: 

 פרקטיקת אסיפת הורים מקוונת 

 תקשורת מקוונת עם ההורים ערוצי 

  )...כלי חוסן" למשפחה  -יש לנו חוסן )גם כשעדיין אין חיסון"

בשפה /  עבריתלהתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: 

 בהתאמה לחברה החרדית/  הערבית

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Asefat_Horim_Mekuvenet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Asefat_Horim_Mekuvenet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/general-parents-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/general-parents-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Mishpacha_Hoveret.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Gil_Rach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Gil_Rach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Haredi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Asefat_Horim_Mekuvenet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Asefat_Horim_Mekuvenet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Model_Ugiya.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Horey_Mitbagrim.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Sirton_Horey_Mitbagrim.mp4
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/general-parents-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/general-parents-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Mishpacha_Hoveret.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Haredi.pdf

