
ועוד  טיפוליים  סיפורים  ארבעה 
עשרות תרגילים, מחכים לילדך בספר 
ולילדים'.  להורים  לרגשות  'מדריך 
פורמט אלבומי גדול, איורים קסומים 
לצד  מעשי,  ותרגול  ידע   - והעיקר 

הנאה מרובה.

לילדך  להעניק  חשוב  לך  גם  אם 
להתמודדות  מקצועיים  כלים 
ולפיתוח    בחברה  להצלחה  בחיים, 

האינטליגנציה הרגשית - 
הספר הזה מיועד לך!

'מדריך לרגשות להורים ולילדים' הינו 
לכל  המתאים  מקצועי,  טיפולי  ספר 
סוגי הילדים, לאימון בסביבה הביתית; 
אימון  ככלי  או  ההורים  בסיוע  לבד, 
ידי  על  נכתב  הספר  מקצוע.  לאנשי 
פסיכותרפיסטית   ,)M.A( קורול  דינה 
רב  וניסיון  מקצועי  ידע  על  ומבוסס 

בטיפול רגשי בילדים.

"הגננת שאלה
 איפה עשינו טיפול רגשי

אמרתי לה: בבית ."
 )ר.ט. מודיעין עילית(

 לפרטים נוספים ולרכישה:
054-8480568

korolbooks@gmail.com



הספר "מדריך לרגשות" הינו ערכה טיפולית המכילה כלים מקצועיים , 
יעילים וידידותיים להורה / לאיש מקצוע המאפשרים לקדם את הילד מבחינה 

רגשית וחברתית.
 הספר מגיע בפורמט  אנציקלופדי גדןל ומכיל 136 עמודים, המלאים 

באיורים מקסימים, סיפורים ופעילויות. 
הוא מחולק לארבעה פרקים- ארבעת הכלים לפיתוח אינטליגנציה רגשית. 
כל פרק מכיל הקדמה להורה / איש מקצוע, סיפור מאויר- ואחריו, דפי 

עבודה ופעילויות.
 דפי העבודה ניתנים לצילום ושימוש פרטי )יש לרשום "כל הזכויות שמורות 
למחברת"(המטרה שלי הינה הגשת חומר מקצועי אך נגיש וידידותי למשתמש.

פתחתי את הכלים הנ"ל במשך שנים ואני משתמשת בהם באופן קבוע בטיפול 
בילדים והדרכת הורים. 

היום אחרי שהספר נרכש על-ידי מאות הורים ואנשי מקצוע אני יכולה לספר 
לך על התגובות הנלהבות שאני מקבלת מהמשתמשים בו. אני מתרגשת לשמוע 
כל פעם מחדש איך ילדים ומבוגרים מצליחים להתמודד  טוב יותר עם אתגרי 

החיים בעקבות העבודה עם "מדריך לרגשות".
  

בברכה, 
דינה קורול

הסבר על 
"מדריך לרגשות
 להורים ולילדים"



סיפור טיפולי
 "תעלומה 

בארמון המלוכה" 



 תרגילים להעצמת 
מודעות רגשית



סיפור טיפולי
 "מעשה בשלושה 

כדורים"



גישה לשינוי רגשי 
והתנהגותי דרך  

שינוי דפוסים 
קוגניטיביים



סיפור טיפולי
 "צעצועי דווקא" 



סיפור טיפולי
 "השפה הסודית" 



אמא, 
 הילד שלך מוגן מספיק?

היינו  רק  אם  להימנע  יכלו  בילדים  פגיעות  של  רבים  מקרים 
ומתרגלים אתם התנהגות  לנהוג  כיצד  הילדים  מלמדים את 
בטוחה. חוסר הבטחון שלנו , המבוגרים,לשוחח על נושא רגיש 
כך. כל  החיוני  הצעד  את  מאתנו  מונע  מתאימה,  בצורה   זה 

דינה קורול )M.A(, פסיכותרפיסטית, מגישה לנו כלים 
 מקצועיים ויעילים אותם נוכל להעניק לילדינו ולהגן עליהם. 

 המדריך למוגנות כולל 3 חלקים:
מוגנות להורים-הדרכה למבוגר

הסיפור של תולי-סיפור טיפולי לילד
קומיקס המוגנות-תרגול המיומנויות

 לפרטים נוספים ולרכישה:
054-8480568

korolbooks@gmail.com



המדריכים  בסדרת  השני  ספרי  זהו  ולילדים"  להורים  למוגנות  "מדריך  הספר 
להורים ולילדים. הספר מיועד לציבור החרדי ועבר ביקורת של רבנים ואנשי חינוך. 
וילדים,  מבוגרים  בנושא המוגנות בקרב  הינה העלאת המודעות  מטרת הספר 
וכן הקנייה ותרגול של מיומנויות הקשורות למוגנות. הספר מכיל מידע רב בנוגע 
להתנהלות בטוחה במצבים שונים, כגון מוגנות מול אנשים זרים ומול אנשים מוכרים, 
במעלית, בגינה, לבד בבית וכו'. חידוד המודעות לגבי גבולות אישיים, מגע בטוח 
ולא בטוח, כללי המוגנות לגבי מקומות הפרטיים בגוף ועוד. אני מאמינה שילדים 
זקוקים לתרגול וחזרה על כישורים שהם רוכשים. לא מספיק רק להעביר להם את 
החומר בנושא המוגנות. חייב להיווצר הרגל כדי שהילד יוכל להשתמש בידע שיש לו. 
בעזרת הספר, הורים, אנשי חינוך, מטפלים ומבוגרים אחרים, יכולים לסייע לילד 
להפנים את הידע וליצור תגובות אוטומטיות, המותאמות למצבים עם פוטנציאל 
רק  )מיועד  להורים"  "מוגנות  נפרדים:  חלקים  לשלושה  מחולק  הספר  פגיעה. 
למבוגרים(, "הסיפור של תולי" )סיפור טיפולי המסייע לעבד תכנים של פגיעה 
עבור ילד שנפגע או משמש כסיפור מניעתי לילד שלא חווה פגיעה(, ו-"קומיקס 
המוגנות" )הקומיקס מאפשר תרגול של המיומנויות הנרכשות(. ההפרדה נעשתה 
לילד, מתוך  שליטה בתכנים שהוא מעוניין להעביר  במטרה לאפשר להורה/מבוגר 

ההכרה בצורך זה בציבור החרדי.

בברכה, 
דינה קורול

הסבר על 
"מדריך למוגנות 
להורים ולילדים"



מכתב מאת הרב קסלר,
 רבה של מודיעין עילית



המלצות
גב' לאה קוסובסקי
 וד"ר לילך רחמים



תוכן העניינים
"מוגנות להורים"



הסבר להורים מתוך 
"מוגנות להורים"



סיפור טיפולי
 "הסיפור של תולי"



סיפור טיפולי
 "הסיפור של תולי"



סיפור טיפולי
 "הסיפור של תולי"



תוכן העניינים
 "קומיקס המוגנות"



תרגול מיומנויות
 המוגנות

בעזרת הקומיקס


