
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירות פסיכולוגי חינוכי

 עם נגיף הקורונה התמודדות רגשית
 

יית אור יהודה, שמח להציג השרות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(, אגף החינוך בעיר

שנוצרה בשל התקופה המאתגרת  מידע שיוכל לסייע לכם להתמודד עםבפניכם 

 מגפת הקורונה.

 

 ולבניית חוסןאנחנו ממליצים לכולם להשתמש בעקרונות המובאים כאן להרגעה 

 

 למעבר לחומרים השונים ניתן ללחוץ על הכותרת הרלבנטית.

 הורים

 צוותי חינוך

 פעילויות והסברים לילדים

 

החווים מצוקה רגשית, ומעוניינים להיוועץ , פועל עבורכם הורי העיר וילדיה, קו חם

 השירות הפסיכולוגי העירוני. של  םבפסיכולוגי

 073-338-8561 –( 08:00-16:00)  'ה-'ימים א

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וריםה

)גם כשאין חיסון( כלי חוסן למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת יש לנו חוסן 
 הקורונה

 עצות להורים  כיצד לסייע לילדים בהתמודדות עם לחץ

 להורים להתמודד עם השהייה בביתמשרד החינוך שפ"י עצות 

 איך להתמודד עם בדידות בבידוד

 נט"ל –טיפים להורים להתמודדות בזמן הבידוד 

 חזרה לעמוד הראשי

  

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Mishpacha_Hoveret.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Hosen_Mishpacha_Hoveret.pdf
https://www.mako.co.il/home-family-kids/education/Article-e5724a32174c071026.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifestyle/corona-letter-parents.pdf
https://www.kan.org.il/item/?itemid=68685
https://natallactures.wixsite.com/coronavirus


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 חינוךצוותי 
 ריכוז הנחיות שפ"י לצוותי חינוך

  גן מרחוק עבור ילדי פעילויות כישורי חיים ללמידה

 פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילד גן בהתאמה לחברה החרדית

 פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי יסודי

 פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי יסודי בהתאמה לחברה החרדית

 חלק א –פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי על יסודי 

 חלק ב –רי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי על יסודי פעילויות כישו

 פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי על יסודי  בהתאמה לחברה החרדית

 חזרה לעמוד הראשי

 

  

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/corona_israel_daf_merakez.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Gil_Rach_Rachok_Karov.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Haredi_Gil_Rach_Rachok_Karov.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Rachok_Karov.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Yesodi_Haredi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_Haredi.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פעילויות והסברים לילדים
 אלפי שעות של תוכן בחינם לילדים ולמבוגרים  –בידודי 

 לפעילויות עם ילדיםרעיונות  –צנצנת "משעמם לי" 

  סרטון שטיפת ידיים לילדי גן

 סיפור לילדים צעירים –דרקורונה 

 סיפור לילדים צעירים –קורוני קפץ לביקור 

 סרטון בריינפופ על קורונה לילדי כיתה ג ומעלה

 סיפור לילדים –קורונה צרונה וסבתא ציונה 

 אפליקציות מומלצות לילדים עם צרכים מיוחדים

 חזרה לעמוד הראשי

 

https://bidudi.co.il/
https://inbalskits.com/boringjar/
https://lomdim.brainpop.com/washing_hands/
https://nb-no.facebook.com/edu.gov.il/videos/%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D/137833074328891
https://corona.krembo.org.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%A5-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-1.pdf
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/
https://www.youtube.com/watch?v=TMZ616dtiPs
https://www.themarker.com/consumer/1.2306368?fbclid=IwAR1kprQH6DUuN83xuf0uJb88M3wWHJ4fm12e5lbeeLSU9jLsTAJl6AoddaQ
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