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"ב אדר תש"פכ  

2020מרץ  18  

 הנחיות להמשך שמירת קשר וטיפול – באופן וירטואלי

 

לאור תקופת החירום המחייבת את כולנו לשמור על הוראות משרד הבריאות, הקשר הטיפולי יעבור רובו ככולו 

שיחות טלפון, הודעות וואטסאפ, שיחות מצולמות. -לתקשורת חלופית  

 

ברור לנו שתקשורת חלופית זו שונה מהסטינג הטיפולי של שיחה פרטנית המתקיימת פנים אל פנים ובכל זאת 

 הציפייה היא במידת האפשר, לקיים שיחה שהיא מעבר לדרישה בשלום הנער והוריו. 

מן ולהציע לנער למצוא פינה פרטית בבית או בקרבת מומלץ לתאם עם הנער שיחה מראש. להקצות ז -לכן

 מקום, כדי שיוכל להיות פנוי ואם אפשר ללא הפרעות.

 

 מטרות השיחה :

 . המשך שמירה על קשר עם הנער שבטיפולנו .1

 ברור צרכים נוכח מצב החירום המשתנה.  .2

מדאיגים שמצרכים מתן מענה רפואי,  םמה שלום הנער? האם יש תסמינים פיזיולוגי -צרכים פיזיים

 ולא רק סביב תחלואת הקורונה.

יש לשאול לגבי תסמינים שיכולים להצביע על חרדה, דכאון, לחץ או כל קושי אחר. -צרכים רגשיים  

האם מקיים קשרים חברתיים? אם כן, עם מי? כיצד? אם לא, האם מגיש צורך?  –צרכים חברתיים 

 קושי? 

יש שינוי במצבם הכלכלי של ההורים? האם יש די אוכל בבית? האם הנער או  האם -צרכים כלכליים

 ההורים עובדים / הפסיקו לעבוד? והאם מצב זה יוצר לחץ או מתח?

עם מי הנער נמצא בבית? כיצד הוא מרגיש בבית? האם בני ביתו זקוקים לסיוע  -צרכים משפחתיים

רגשית חשוב לפנות זמן  ההדרכה/ ונטילצימיוחד נוכח המצב. האם אחד ההורים זקוק לייעוץ/   

, שמירת קשר עם תלמידי היל"ההקצאת זמן ללמידה בדגש על  -לשמירת שגרה עד כמה שאפשר דעידו .3

 הטלוויזי-מחשב-חברים אולי תזונה, ספורט, פעילות פנאי מעבר לטלפון

 חשוב:

 הנער להתערבות  במידת הצורך )אפשר להתייעץ עם המנהל או המנחה( העובד יכול להפנות את

ליין. במקרים מסוימים על העובד לדווח -כמו קווי סיוע און–ולהתייעצות עם גורם מקצועי נוסף 

 ולערב גורמי רווחה, רפואה וחירום.
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 ניהול שיחה עם הנער.ה

לשלושה חלקים:  סהשיחה תתייח  

 ברור צרכים  .1

 התמקדות בסיוע נפשי/ פיזי לנער או להוריו  -במידה ועלה צורך .2

 סיכום ומעקב  .3

 

 ברור צרכים:  .1

 מה שלומך? 

 מה המצב בבית? ומי עוד נמצא איתך באופן קבוע? איך בני הבית מתמודדים עם המצב? 

איך אתה מרגיש פיזית? האם אתה ישן טוב?   

 איך אתה מסתדר עם נושא הלמידה שהשתנה? האם אתה מסתדר עם למידה מקוונת? 

איך אתה מעסיק את עצמך?  איך אתה מתמודד עם חוסר השגרה? מה יכול לעזור לך בהתמודדות?   

 האם משהו מטריד אותך? מדאיג? 

 איזו תמיכה יש לך וממי?

 איך אפשר עוד לנצל את הזמן לטובה? האם יש גם צד חיובי למצב?

 האם יש משהו שאתה צריך או מישהו מבני ביתך זקוק לו? 

:דגשים  

  לשאול שאלות המכוונות . לא להעביר אליו לחץלהיות ברוגע ומאוד להיות קשובים לנער.ה, חשוב

 לצד תזכורת לכוחותיו ולעובדה שמדובר בתקופה זמנית. ,לברור צרכים

  יש מקום להתייחס לשבירת התוכנית הטיפולית שאתם עובדים עם הנער בשגרה, ולחשוב יחד מה

 . אפשר יהיה לעשות בתום תקופת החירום

 הוריולנער או להתמקדות בסיוע נפשי/ פיזי  .2

-התמקדות בקושי עיקרי שהנער מעלה  

מה עזר לך בעבר להתמודד עם סוגיה דומה, מה נעשה כדי  -דגש על התמקדות בכוחות הנער .א

 להתמודד עם הקושי.

יצירת סדר וארגון כחלק מהתמודדות אחרת עם הקושי,  -חשיבה על הצעות להקלת המצב .ב

 הביטחון העצמי והיכולת לשלוט במצב.חיזוק 

 דמיון מודרך, הרפיה, תזונה, ספורט. -התייחסות להקלה עצמית .ג

 חיזוק עמדה אקטיבית דרך שליטה יומיומית בהתנהלות. -שמירת השגרה .ד

לנסות לאתר יחד את המקורות וחשיבה  – חיבור למקורות תמיכה משפחתיים/ חברתיים   .ה

 ע.איך לפנות אליהם ומה יוכלו לסיי
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 מעקבסיכום  .3

 בשיחה. םהשיחה בסיכום המחשבות ואולי גם החלטות שהעלית סיום .א

בו בין היתר, נמשיך לעקוב אחר הנושאים שהעלנו/ התמודדות עם  –קביעת מועד נוסף לשיחה  .ב

 הקושי.

דגש על מסר: אני זמין בשבילך ואם אני לא עונה לך באותו רגע, אני מבטיח לחזור.  *  
 
 

טיפול ימשיך במפגשי הדרכה בשיחות טלפון / באופן וירטואלי ונמצא לרשותכם בכל שאלה צוות מנחי חינוך *  
.והתלבטות   
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