משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף בכיר -שירות פסיכולוגי ייעוצי

הנחיות ומכתבים  -נגיף הקורונה בישראל
הנחיות לצוותי החינוך:
-

ברכת מנהלת שפ"י לקראת השנה החדשה

-

מתן מענים רגשיים במצב של סגר

-

מוקדי מידע ושירות עם פתיחת שנת הלימודים בשגרת קורונה

-

סימולציה לצל"ח במקרה של גילוי חולה מאומת בבית הספר :עברית  /ערבית

-

נוהל פעולה עם היוודע על תלמיד  /עו"ה מאומת בנגיף הקורונה במוסד החינוכי

-

"כל שנה מתחילה בסימן שאלה" :עלון היערכות לפתיחת תשפ"א

-

אגרת לאנשי שפ"י "קיץ אחר" ,יוני 2020

-

אגרת לאנשי שפ"י "בין גלים של שגרה לגלים של שינוי וחוסר וודאות" ,יוני 2020

-

שינוי נהלים בהגשת בקשות לדיון בוועדות התאמה מחוזיות (לנבחנים בתשפ"א) עקב משבר הקורונה

-

מסמך הנחיות ליועצים ולפסיכולוגים  -אבחון פסיכולוגי ,מענים רגשיים ,טיפול פרטני/קבוצתי וביקורי
בית

-

תדריך :תלמידים שאינם חוזרים למסגרות חינוכיות ביציאה ממשבר הקורונה

-

הנחיות לביצוע אבחונים פסיכולוגיים

-

אגרת בנושא מעברים ,חוסן ושיח רגשי (כיתות ד-ו ,ז-י)

-

כשלקות למידה והפרעת קשב פוגשות את הלמידה המקוונת מרחוק

-

אגרת לאנשי שפ"י ולצוותי החינוך בגיל הרך ,לקראת החזרה המדורגת לגני הילדים

-

אגרת  -שיח רגשי לקראת החזרה המדורגת ללמידה במוסדות החינוך

-

מכתב ממנהלת אגף ייעוץ ליועצות וליועצים החינוכיים עם החזרה ללמידה בכיתות א-ג

-

אגרת לאנשי שפ"י :חיזוק החוסן באמצעות שיח רגשי עם צוותי החינוך והתלמידים לקראת החזרה
ללמידה בכיתות א-ג

-

דגשים ,מענים ופעולות אגף שפ"י בחירום וירוס קורונה ,מאי 2020

-

עלון חוסן  -מפגשים מקוונים לחיזוק חוסן לצוותים ולתלמידים בימי קורונה

-

עבודת הייעוץ החינוכי בעת למידה מרחוק

-

שולחן העבודה לאנשי המקצוע של שפ"י :עברית  /בהתאמה לחברה הערבית

-

עבודת הייעוץ החינוכי בגיל הרך בעת למידה מרחוק

-

שולחן העבודה לאנשי המקצוע של שפ"י  -הגיל הרך

-

עקרונות והנחיות להתערבות באובדנות בימים של השבתה וסגר

-

תדריכים לאנשי המקצוע של שפ"י ולצוותי החינוך 12.4.2020 -

-

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

-

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

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף בכיר -שירות פסיכולוגי ייעוצי

-

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:
-

שיעור כישורי חיים להעברה על ידי הצוות החינוכי (ניתן להעביר באופן מקוון ובבתי הספר
פנים אל פנים):

יסודי:
שכבות א-ג:
 מה זה בכלל כלל?  -עברית  /ערבית
 בכוחות עצמי
 מאגר הכוח המשפחתי
שכבות ד-ו:
 ברוח טובה נמנע מריבה – עש"ן ד"ק
 ניהול וארגון זמן למידה ופנאי :עברית  /ערבית
 כל יעד מתחיל בחלום (ערבית)
חט"ב:
 אני כלומד :עברית  /ערבית
 מסע הלמידה שלי
 חוויות חיוביות (ערבית)
חט"ע:
 דילמות מהחיים ותמיכה בין חברים :עברית  /ערבית
 – SMART הצבת יעדים חכמה :עברית  /ערבית
 התנהגויות סיכון בזמן הפנאי (ערבית)
-

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

לחומרים
נוספים
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-

כישורי חיים על המסך  -מאגר שיעורים מוקלטים

מכתבים להורים:
-

אגרת להורים :יציאה לחופשה לחופשה בטוחה ,קיץ ( 2020על יסודי)
אגרת :הורים ,ילדים ומתבגרים עושים  ZOOM INלעולם המסכים (יסודי-עברית וערבית; על יסודי-
עברית וערבית)
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

-

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

