
 

 

 2020באפריל  22

 ו-בכיתות לכבוד: הורי 

 על קשר של היועצות עם התלמידים וההורים השמירהנדון: 

 הורים יקרים שלום רב,

המחנכות לגבי שלום ילדכם ואנחנו בחשיבה מתמדת כיצד כל ת מומתעדכנ ולאורך תקופה זו אנ

אנו מובילות את הצוות המיוחד שהקמנו  ,כן. התלמידיםניתן לתמוך ולשמור על קשר עם כלל 

לשוחח עם הורים שפנו  נושמח ם וההורים שזקוקים לתמיכה נוספת.את התלמידילאתר  במטרה

הצוות גם ולסייע להם ולילדיהם. לרשותנו עומד בימים אלו   להתייעצות בשבועות האחרונים  ינואל

 התרפיסטיות, את מורות השילוב ואת הפסיכולוגית החינוכיתהטיפולי של בית הספר הכולל את 

 ואנחנו בשיתוף פעולה מתמיד. 

כלל עבור  ותזמינ ו, שם אנלכל קבוצות הטימס הכיתתיות ותשותפו מאז סגירת בית הספר אנ

או במייל,  בצ'אט הפרטי בטימס נולכתוב ל את התלמידים מזמינותאנו  .התלמידים והתלמידות

במענה פרטני לפי הצורך שעולה, בין אם בשיחת טלפון אישית ובין אם בשיתוף   ותממשיכ  וומשם אנ

תאם בה מסוימים ם תלמידיםעקשר זמות יואנו במקביל,  של גורמי תמיכה נוספים שמתאימים.

  . השטחכים העולים מלצר

קשר באופן אישי על כל התייעצות, תהייה   נולכולם, כי הורים המעוניינים ליצור אית  ותמזכיר  ואנ

 לפנות דרך המחנכת(:)או  מייל נואו קושי, מוזמנים לשלוח אלי

  orenstav@gmail.com ו: -יועצת ד –סתיו 

 noamcaf@gmail.comג: -יועצת ב –נעם 

 

 מיקוד צרכים:

ושל הצוות   נועל מנת לדייק את המענה שלתשתית של הדרכת הורים.    עבורכם  אנו מעוניינות ליצור

מהם  ציינוודה מאוד אם תיכנסו לשאלון הקצר הבא ותנהטיפולי לצרכים שלכם בימים אלו, 

גביהם הייתם מעוניינים לקבל כלים והדרכות , אשר להנושאים המעסיקים אתכם בתקופה זו

 השאלון יהיה זמין למענה עד יום במהלך תקופה זו.נוספות באמצעי המידע שאנו מפיצות להורים 

  שאלון מיקוד צרכים עבור היועצת. .ראשון בערב

  

mailto:orenstav@gmail.com
mailto:noamcaf@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1xBtc-r15QNhvwj336aij_ZG-S4THb-eC1niMzsdYpAs/edit


 

 

 

 בהמשך המכתב מצורפים חומרים שאספנו עבורכם: 

 .הסבר בנוגע לכלי חוסן לתקופת הקורונה .1

 .מידע אודות הדרכות הורים פתוחות לקהל .2

 טלפונים למקרה הצורך.  .3

 ים לכם. יאתם מוזמנים לעיין בחומרים הרלוונט

 

תקווה שתקופה זו תסתיים במהרה ושנחזור לשגרה בריאים ונרגשים להתראות מחדש.  נוכול

דרישת שלום  מנומאוד מתגעגעת לתלמידים ולבית הספר במתכונתו המוכרת. מסרו בש שתינו

 חמה לילדים ולילדות. 

 

 בברכה,

 סתיו אורן רוזנברג    נעם כפתורי

 ו-יועצת שכבות ד                    ג-יועצת שכבות ב                          

 

 

  



 

 

 כלי חוסן לתקופת הקורונה: מידע על 

שגילינו  בתקופה זו, החוסן של חברה ושל משפחות בא לידי ביטוי. לרוב אנו מבחינים בחוזקות

ובכוחות שטמונים בנו בדיעבד, לאחר יציאה ממשבר. זה נכון עבור ילדים ומבוגרים כאחד. אם 

תעצרו ותתבוננו לאחור על החודש האחרון אני מקווה שתיווכחו כי כבר כעת אתם יכולים להבחין 

י ביכולתכם לתפקד, למרות הקושי ומצב המשבר, דבר שבתחילת הדרך היה נשמע לכם אולי כבלת

חוסן ותפקוד בעת משבר נמדד גם ביכולת לזהות שותפים אפשריים לתמיכה ולסיוע וליזום אפשרי.  

 פנייה לעזרה או היוועצות, אם יש צורך בכך, דווקא מתוך מקום של שליטה וכוח פנימי.  

בהיכרות ותרגול עם כלי עם מספר הורים ותלמידים בתקופה האחרונה, עלה צורך חוזר    נובשיחותי

נושא  אודות ב זה להרחיב כתבמפיכך בחרנו ל ילדים בבית.הן, להפחתת חרדות ודאגות של החוס

 בתוךבאתר בית הספר מקום ייעודי גם  יצרנו לידיעתכם, זה לטובת כלל ההורים בקהילה שלנו.

 חומריםבאופן קבוע , בו תוכלו למצוא "פינת היועצות"הנקרא:  ,"למידה מרחוק"של הלשונית 

  .בבתיםאי עצמבנושא חוסן לשימוש 

בשנים כל הגילים. יימים כלי חוסן נפשי, אשר מתאימים מאוד לתקופה זו, ופותחו בהתאמה לק

בכל הכיתות וכדאי גם לכם להכירם, חלק מכלי החוסן מתורגלים גם בבית הספר שלנו האחרונות 

חסית לתרגול, ידידותיים לילדים ומוכרים לרובם בייחוד בתקופה זו. מדובר בכלים נגישים וקלים י

  .משיעורי כישורי חיים

"משימות" של כישורי חיים בדגש על  בטימסמידי שבוע  לתלמידים העלינוחודש האחרון במהלך ה

ו את הילדים שמח שתעודדנולמשפחה כולה בימים אלו במיוחד. כלי חוסן שיכולים לסייע להם 

להם, וזאת על מנת שיכירו את כלי החוסן השונים והתרגול שלהם  נורסמלפתוח את המשימות שפ

שלאחר פסח בחלק ו יעודד אותם לשתף אתכם בבית במחשבות וברגשות שיש להם כעת. הבנ

לפינת היועצות לתלמידים  נואת המצגות שהכ העלנוולכן  –מהכיתות נמחקו המשימות הקודמות 

הרפיית . 1: תאת שלושת המצגותוכלו למצוא , שם יםהתלמידועבור  עבורכם אתר ביה"סב

שיעורים הבאים את הנעלה גם ובהמשך  . מחשבות חיוביות.3. . בועת הביטחון שלי2ג'ייקובסון 

  הנכם מוזמנים להכיר את הכלים ולתרגל בבית.. נפרסם לתלמידיםש

ת כלי חוסן רבים ות המרכזוחוברשתי    כתב    האריס  -מקצועי של מרכז "חוסן" ע"ש כהן-רבהצוות  ה

חינוכיים פשוטים, המבוססים על הגברת -במטרה להנגיש כלים פסיכו  וו נכתבאלת  וחוברומגוונים.  

ודאות. אתם מוזמנים להתנסות במה -תחושת השליטה ויכולת ההתמודדות עם מצב של אי

 חוברות אלו לרשותכם גם כן, באתר ביה"ס.שמתאים ונוח לכם ולמשפחתכם. 

 כלים לפיתוח כלי חוסן בזמן הלמידה מרחוק. -פינת היועצות 

 

https://www.ymac.education/post/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%93-%D7%95
https://www.ymac.education/post/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%93-%D7%95


 

 

 : הדרכות הורים פתוחות לקהל

השירות מטעם  לפני פסחון כניסי שהתקיימולפעילות ההרצאות הפתוחות  בקרוב מתוכננות לחזור

להיכנס  עוניינים, ניתןלמ. כשיפורסם מידע בנושאעדכן ניפו. אנו -כי של תל אביבהפסיכולוגי החינו

 ." ולהתעדכן ישירות מידי פעםיפו-חינוך בתל אביבלדף הפייסבוק של "

 בנושאים שונים:לדעתנו  מומלצותופעילות עבורכם מספר קישורים להרצאות הורים  ונריכז 

פסיכולוגית חינוכית מומחית: מקיימת בתקופה זו הרצאות מקוונות  – חלי ברק שטיין .1

)ומוקלטות( בנושאים שונים ורלוונטיים, ללא תשלום. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים 

 .בדף הפייסבוק שלההמתעדכנים 

הרצאות "יש לנו חוסן גם כשאין עדיין חיסון". מקיים סדרת  -מרכז חוסן ע"ש כהן האריס .2

מגוון הרצאות מקוונות מומלצות בנושאי חוסן והתמודדויות משפחתיות בימי הקורונה. ללא 

  בדף הפייסבוק. תשלום. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים 

בנושאים   יצרו מאגר הדרכות הורים דרך הזום  יפו-החינוך של עיריית תל אביב  מינהלביוזמת   .3

רגשיים, בהתאמה לחתכי גיל שונים )הגיל הרך וגיל ההתבגרות(. המפגשים -התפתחותיים

. שימו לב כי מספר כאןידי מדריכי הורים. ניתן להתרשם ולבצע רישום מקדים -מתבצעים על

 המקומות מוגבל והעלות מסובסדת.

 

 טלפונים למקרה הצורך:

 :חשוב שתכירו את קווי החירום הפתוחים להורים להתייעצות דחופה

 .03-7248534השירות הפסיכולוגי החינוכי:  – קו פתוח להורים בתקופת הקורונה

 .105: קו חירום ארצי להתמודדות עם פגיעה ברשת

https://www.facebook.com/telaviveducation/
https://www.facebook.com/helibarakstein/
https://www.facebook.com/helibarakstein/
https://www.facebook.com/helibarakstein/
https://www.facebook.com/mekazhosen/
https://www.eventer.co.il/user/horut

