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ירושלים, כ"ה באייר תש"פ 

 19 במאי 2020  
סימוכין: 2000-1083-2020-0057849 

 
לכבוד 

מפקחים על הייעוץ 
פסיכולוגים מחוזיים 

 
שלום רב, 

 
הנדון: מסמך הנחיות ליועצים ולפסיכולוגים -  

אבחון פסיכולוגי, מענים רגשיים, טיפול פרטני/קבוצתי וביקורי בית 
 
 

1. כללי: 
לאור חזרת מערכת החינוך ללימודים, היועצים החינוכיים יפעלו במסגרות החינוך 
(גני ילדים ובתי ספר) והפסיכולוגים יפעלו במסגרות החינוך  (גני ילדים ובתי ספר) 

וברשויות המקומיות.  
מטרת מסמך זה, להנחות את היועצים חינוכיים במחוזות ובבתי הספר, ואת מנהלי 

השפ"חים וצוותיהם, באשר למתן מענים רגשיים, אבחונים פסיכולוגיים, טיפול 
פרטני וקבוצתי וביקורי בית תוך הקפדה על הנחיות הבריאות. 

2. ההנחיות שלהלן מותאמות להנחיות משרד הבריאות יש לפעול עפ"י אורחות החיים 
במוסד החינוכי 

3. הנחיות לצוותי הטיפול: 
 

א. מענה רגשי וטיפול פסיכולוגי נפשי לתלמידים1 בתוך המוסד החינוכי או בשפ"ח:  

 טיפול פרטני: 
יועץ / פסיכולוג חינוכי יתנו מענה רגשי וטיפול פסיכולוגי נפשי פרטני לתלמידים 

בתוך המוסד החינוכי או בשפ"ח. 

 מענה רגשי וטיפול פסיכולוגי נפשי קבוצתי: 
יועץ / פסיכולוג חינוכי יתנו מענה רגשי/ טיפול קבוצתי לתלמידים בתוך המוסד 

החינוכי או בשפ"ח בהתאם לצורך.   
 

ב. מענה פרטני  או קבוצתי לצוות חינוכי  
יועץ/ פסיכולוג יקיימו מפגש פרטני או קבוצתי  לצוותים חינוכיים . 

 
 

 
1  לעניין זה, "מענה רגשי וטיפול פסיכולוגי נפשי" – שירות הניתן לאדם על ידי אנשי המקצוע של משרד החינוך יועצים 

ופסיכולוגים או מטעמו והשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשויות המקומיות או מטעמן;  

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf


מדינת ישראל 
משרד החינוך 

מינהל פדגוגי 
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים; 9100201  טל' 073-3931822 פקס 073-3931825 |  
 www.edu.gov.il | 073-3931825 شارع دبورا هنبيئة 2, اورشليم-القدس, 9100201  هاتف 3931822-073 فاكس 

 
 
 

ג. אבחונים פסיכולוגיים 
פסיכולוגים יבצעו אבחונים בהתאם למסמך ההנחיות  המקצועיות של אגף 

פסיכולוגיה. (מסמך ההנחיות מצורף).  
 

ד. היערכות לביקורי בית – ע"י יועצים: ניתן לקיים ביקורי בית בבתיהם של 
תלמידים, וזאת בהתאם לכללים המופיעים בנספח שלהלן.   

 

בברכה, 
 

 
 

עינב לוק    אלה אלגרסי   ד"ר חוה פרידמן 
מנהלת  אגף בכיר שפ"י  מנהלת אגף ייעוץ  מנהלת אגף פסיכולוגיה 

 
 
 
 

העתקים: מר שמואל אבואב, המנהל הכללי  
                 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי  

                 מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר (חירום בטחון ובטיחות) 
     גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי 

                 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית 
                 מר שאלתיאל רם, מנהל אגף היערכות לשעת חירום 

                 עו"ד לירן שפיגל, ממונה ייעוץ משפטי 
      מנהלות אגפי הגיל 

                 מנהלי מחוזות 
                 הנהלת שפ"י 

      מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות 
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נספח 
 

בנושא הנחיות  לביקורי בית ע"י יועצים חינוכיים 

1. בעת תיאום הביקור על ידי היועץ, בבית הילד, יש לוודא עם הוריו כי איש 

מהמתגוררים בבית אינו חולה בקורונה, אינו נדרש לבידוד ביתי ולא פגש חולה 

קורונה או אדם שנחשף לחולה קורונה ב 14 הימים שקודמים לביקור הבית.  

2. בעת ביקור הבית ישהו בבית בני המשפחה הגרעינית של הילד עבורו מבוקש 

הביקור. 

3. בביקור הבית ישתתפו עד שלושה נציגים של המערכת.  

4. על הורי הילד להצהיר בכתב על גבי הטופס המצ"ב , כי אין לילדם או למי מבני 

המשפחה, תסמינים הקשורים לקורונה (שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימה), כי 

לא היה חום מעל 38º בבוקר הביקור או ביומיים שקדמו לו, וכי הם אינם  

מחויבים בבידוד.  

5. היועץ ולפי הצורך נציג נוסף,  יקיימו את ביקור הבית בתנאי שאינם נדרשים 

לבידוד עפ"י הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38º ו/או תסמינים 

הקשורים לקורונה (שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימה).   

6. נציגי המערכת , הילד והוריו יעטו מסיכה בעת ביקור הבית. 

7. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית. לפני תחילת הביקור ובתומו, יקפידו 

על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי.  

8. יש להקפיד על אוורור החדר בעת הביקור. 

9. משך הזמן של המפגש והפעילות בבית התלמיד יהיו עד כשעה.  

10. יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין הילד והוריו לבין המבקרים בכל מהלך 

הביקור.  

11. במידה שחל שינוי במצב הבריאות של המבקרים או של אחד מבני המשפחה יש 

להפסיק את הביקור באופן מידי.  

      

 


