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...ואחרי החגים

מחוז ירושליםד"חמ

נעמה קנטמן: ח"מטמיעת כשפשנורית : מפקחת



,בעת אשר ירגיש האדם נפילה"
,מפני חולשת רוח והמעדה מוסרית

,הוא צריך לדלות מרגליות יקרותהתהומיםישים אל לבו שממעמקי 
,בגבורה ושלוהכחוויחדש , וישוב ויעלה

,לאור עולם
(ד"ק, ח, שמונה קבצים לרב קוק..."  )עוד ביתר שאת מימי קדם

***

...במקום הקדמה
.  העולם כמצא באי וודאות ונדמה לעיתים שאנו בהתרסקות כללית ובתהומות עמוקים . אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת קורונה

אך מאחר שהוא כבר נוכח  , לא היינו רוצים להיות במצב הזה וכולנו היינו מוותרים עליו. התהומות הללו הם גם הזדמנות עצומה
ולהעניק לאחרים את הכלים למצוא את , בחיינו עלינו לראות כיצד אנו ממשיכים למצוא בעצמינו ובאחרים כוחות להתעלות ממנו

.הכישורים והחוזקות בעצמם

.  ובכל מצב, מצביעה שוב על היכולת של כל אחד מאיתנו לעשות את השינוי,  ד"החמדמות , ל"קוק זצתורתו של הרב 

וכפי  . דווקא במצבים הנמוכים ביותר ניתן לדלות את המרגליות היקרות ביותר, לעיתים. לא להתייאש ולהיות מסוגל להתרומם
.ההורים ושאר באי בית הספר, הוא נכון גם באופן כללי כלפי חיזוק והתרוממות הצוות, שהדבר נכון באופן פרטי כלפי תלמיד

,  מוזמנים לעשות שימוש מושכל בחומרים שרלוונטיים עבורכם. י יועצים שהשקיעו שעות וימים"החומרים במצגת נכתבו ע
.ובנתינת קרדיט ליוצרים, בהתאמה כמובן

נורית ונעמה, חורף בריא 



עוגנים לחדר מורים

מצגת אחרי  

החגים

שלי  העוגן 

החגיםלאחר 

מה אתם  

?צריכים
משפט  

ההשראה שלי

מיפוי כיתה

https://drive.google.com/file/d/1W-3lu9YxE0xwGeAgelaUf26Ahsek4W5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_93RCyZPVR1ln5xrFFTie1Kufank3B7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_93RCyZPVR1ln5xrFFTie1Kufank3B7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FFLdMd8N_r0R74AWhNt6ynNp4mKizL0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdjQN4ublPFwyeAW986UhxOqniWe3L8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdjQN4ublPFwyeAW986UhxOqniWe3L8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihClMjeNwd8kH4KNtia4Jdsa_9EiKw9L/view?usp=sharing


זום לתלמידי יסודי

-בואו נכיר יותר

כיתות א מוריה כהן  

חניה

חוברת חוסן בנות

חוברת  

חוסן בנים

משחק אישי עם ילד או  

קבוצה בזום 

הזמר  )התלמיד 

נופר -במסיכה(

ספדה

מה עושים עם 

מור  ? דאגות

עניין של  הכל

מור-מבט
ושאלות  י'אימוג

לשיח

חשיבה חיובית מור

1אני לומד עצמאי 

אורבאוםרוני 
מיינדפולנס

אני לומד עצמאי  לילדים

אורבאוםרוני 3

https://drive.google.com/file/d/1LBMKwV8yCn6nG2TBu_1WuW8DHJdunZXX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ru3-o1jueC-S2zw1TUNGUPQ4XCFdqPah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_39xUbZ-6_ItQH2yScq1oZPnbs0nsQKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jo9omDXx2oNQ2Sexo59y1o_j8EyzPBRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vfdnNtub6Ey_yqVnbqS-VTmqI_sc5bzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nwRfVvzLAUVUGhGx7IVncT3Z7dksdUks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KyrTGaWgm8gokfagge-AimrwUCZM627o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Eh4H7_4zEZYXg9ovON9qpqrFEJ_FgD0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paKwoRWG1hBkdsdpOyxsFfDmwtL4gYf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0mIvEMhdMDlJHYCfz8nKPzxbwxZquyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0mIvEMhdMDlJHYCfz8nKPzxbwxZquyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBt9Bo2drhZ0SY_ZedS3JnOlWry2glqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LjPFK4ZP9ucprsum_P6TF5gNjRuFimO/view?usp=sharing


:ייסודחטיבה ועל

שיח רגשי לסוף יום

-חזרה לשגרה

צביה אשקלון

ניהול זמן

שיעור  

תיכון

קלפי חוזקות  

במסגרת חדשה

וואצאפקלפי 

ב תמונות-שיח לפי א

-שלומנו קשור לשלומם

התיישבותי

https://drive.google.com/file/d/1i2MKJ7rbgywhEUZ7YTDR_c_6z4z-PmrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ay2DNzdabp6y0zMhtTItis2pHfwAmaO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMg4qGOODCtztYS5zk-NfQhJkc7VHDUd/view?usp=sharing
https://drive.gooagle.com/file/d/1l1ppMMDGJTBU39CRvUGIXSljE3u4W81z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Oxbc9Anoy1psjrSTXes1tT-zJpCoxok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-jFcGoSlg9WzjPnhOFtBGuOurbg_Cy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13533MRVS1ySXZixjdPCgxDEsgOi36jwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o-68dFtP8qO-n2U2cVbE1FvBs6Ne7Wcu/view?usp=sharing


....?ואיך אפשר בלי קלפים

חומרים נוספים לפתיחות השתלמות או שיעור

-לפתיחת שיעור מרחוקפנקס 

או לא בקורונהכן 

כלים עשירים לשיח רגשי-ד"חב

קלפי אריות

קלפי שירים בחזרה מהחגים-רינת נמיר

שיח סוף יום להורה ולמורה

מענה רגשי לקבוצת תלמידים בבידוד   

https://drive.google.com/file/d/1gJ1cZY3o6-rXzBFbj4Z1TPVC0zZjIU84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZnTW1ltqkvQf2tjgE5xOUpQFyfy8CQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DPsRWTGuNs2iHEWhKOvcJi5hxVYB3lEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl9e1L4TMBbvypXhk9SHYSZ8yQxSg_4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvEUUDLEYNeaSUS2tV6HuCvGAGzPURun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rzXJ_Y6M0dp70tBjyI10f4STOu9IpklD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8UlzQivP66dbAVYLD3L4JEME6pwZWAj/view?usp=sharing


זום עם תלמידי חטיבה ועל יסודי-דרישות שלום של אחרי החגים

?היכן אני רוצה להיות ממוקם

https://drive.google.com/file/d/16Oxbc9Anoy1psjrSTXes1tT-zJpCoxok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Oxbc9Anoy1psjrSTXes1tT-zJpCoxok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw4uxqMZuoG62IbzRjmtW4_iwGrp2Yxc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQOP95exLYAv-HOZRwqVsXB28d-VFzOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11h6gMaI6zZ1vHGoflPTgEHB2Gj1CxOtD/view?usp=sharing





