
 

 

 מפת דרכים     

 סביב נגיף הקורונה 
 קהילת מעלה אדומים היקרה,

. מגיפה (COVID-19) נגיף הקורונהמדינת ישראל, והעולם כולו, עם התפשטות  העיר, יםמתמודד ובימים אל
 נדרשים לשמור על הבריאותמצד אחד אנו . נובחיי אחד מאיתנו בתחומים רביםכל אחת וזו מאתגרת 
    .שגרת החיים עד כמה שניתן על מץ לשמור ומצד שני נדרש מא, נגיףקצב התפשטות ה ולהאט את

 בין השניים.   איזוןה  האתגר שלנו הוא לשמור על

מידע המקורות  את עבורכם ריכז סיכולוגי החינוכיצוות השירות הפ ן,סדר בבלאג מעט לעשותעל מנת 
 .ורכבת הזובתקופה המ  עצות להתמודדות  יחד עם  ,בנושא  אמיניםה

  אתגרים אתים המד הגורמאח
 ההוא קיומ תנהלות היומיומיתהה
מייצרת תחושה זו . ודאותואי  של

 אינהחוויה של אובדן שליטה. היא 
אלא   התפקוד על רק מקשה

 , כמורגשותמגוון עלולה גם ליצור 
 ., חרדה ועוד, דאגהלחץ

נגישות , של אי ודאות במצב
. גורם מרגיע להוות היכוללמידע 

 של עומס והצפהאך עם זאת, 
לא ו מטעה ידעדאי מובוו ,מידע
 רק להוסיף לבלבול.עלולים    ,אמין

 .מהימניםל מקורות  הסתמך עחשוב ל,  לגביומה עושים  קורונה ו  זהמה    להבין  על מנת

 ינואל גיעממידע  ר שכא 
 חשוב ותברשתות החברתי

  הואואם  וה מקור לברר מ
  גם במקורות הרשמיים מופיע
? מחקו  ודחש . נראה)מימין(

  תוכלו להצטרף  כך ו ותוא
למניעת  הלאומי למאבק

 !ניוז  קהפייהתפשטות נגיף  

רגעים ה  ולהציב בה אתמערכת יומית    אנו ממליצים להכיןלעשות סדר,    כדי
נסות , כדאי לזמןה יתרב. או הוראות לאזרחיםנבדוק אם יש עדכונים  בהם

, למידהמטלות,    ,  ותףזמן איכות משאת הלו"ז בלא  ולמ  לבנות תחושת שגרה
 , לוח התכנון השבועילהיעזר ב  תוכלו  הסחות דעת נעימות.ו  פעילות גופנית

 

 רפואה שלמה,ו רוגעבברכת בריאות, 
 דומיםמעלה אבהפסיכולוגי החינוכי צוות השירות  

 :עם אי הוודאות  כלים להתמודדותמספר    הנה

עם    להוריםאגרת  הכינו  (  "יהפסיכולוגי הייעוצי )שפ  שירותב ❖
 אגרתו, להרגעה והתמודדות עם חששות של ילדים תעצו
 .  בבידוד יםהורים לילדים השוהבמקרה של    תמודדותלה

  הוריםעצות ל למצוא תוכלו .בריאותמשרד הבאתר  ❖
 .התמודדות עם תגובות חרדה אצל ילדים במצבי לחץל
עצות מעשיות   ףוסא  וריכז  קואליציה הישראלית לטראומהב ❖

 .נגיףהב  סבי  חרדהתחושות  להתמודדות עם  

 :למבוגריםמידע  

 הסברה  סרטוני ✓
שרד  ל ההורים של מפורט ✓

 ועצותעדכונים    מכיל  ינוךהח
  רכזמ ר משרד הבריאותאת ✓

 נחיותהמידע וההכל  את  
רשמיות  הודעות  עולות כאן ✓

 מטעם דובר משרד הבריאות
וכאן תוכלו לעקוב אחר   ✓

 בטלגרם  שוטפים  עדכונים

 :ילדיםלמידע  

סרטון   הכינו brainpopב ✓
  על נגיף הקורונה חינוכי

 ודרכים להתמודדות בריאה.
לצפות לפני הילדים  מלץ  מו*
  תתיווך החוויה הרגשיל
הכינו   mindheartב ✓

 מותאמת לילדיםחוברת  
עם להיכרות ולהתמודדות  

 .הוירוס החצוף

 

 ח: "ליצירת קשר עם השפ

02-5421332/3 

shapachadumim@gmail.com 

 

  בנושא קורונה  פניותל ןטלפו

 : ובידוד בית

 *5400 : ל הבריאותקו

           ך:  ינומשרד הח קו פתוח

                   או 1-800-25-00-25

073-393-1111 

 :מוקדי קופות החולים
  *2700כללית: 
 * 3555מכבי: 

 *3833מאוחדת: 
 *507: לאומית

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qk3ZDF8PSF1P1LDGnEXuYKC91QiGDZfL/view?usp=sharing
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://drive.google.com/file/d/1CqtgZ-ade0f2guimN_r_jKoW-raN_zJr/view?usp=sharing
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Anxiety/Pages/Recommendations_for_parents.aspx
https://new.m-yehuda.org.il/uploads/n/1583817613.7185.pdf
https://new.m-yehuda.org.il/uploads/n/1583817613.7185.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/communication-resources-corona/
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/press-release.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/press-release.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/press-release.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/press-release.aspx
https://t.me/s/MOHreport
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/
https://drive.google.com/file/d/1m7ISMjP_LbYru1rQj31PbQXVAG8QXg6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7ISMjP_LbYru1rQj31PbQXVAG8QXg6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7ISMjP_LbYru1rQj31PbQXVAG8QXg6R/view?usp=sharing

