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 2020במרץ  16' באדר תש"ף,  כ- 

 
 קלינאי תקשורתע"י  –טיפול מרחוק בתלמידים 

 סדירהבמצב בו לא ניתן לקיים שגרת לימודים 
 

 מדריכות ארציות לקלינאי תקשורת ,אופיר ושירי צווילינג ליח
 

בשל הפסקת השוהים בביתם לתלמידים  ,מטרה לקיים המשך מתן מענה ורצף טיפולי ככל שניתןבהטיפול מרחוק מתקיים 

הטיפול מרחוק במערכת החינוך, כפוף להנחיות משרד הבריאות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל מאי . הלימודים במוסדות החינוך

, תוך בתנאים האפשריים והמאושריםהתערבות טיפולית זו, מתקיימת  .תמיכה מקצועית מרחוק בהורים ובצוותים וכולל 2019

הסכמה מדעת, הבטחת רצף טיפולי, ניהול הרשומה, אבטחת המידע, קרונות יסוד בהתערבות טיפולית: כוונה להקפיד על ע

 . אחריות מקצועיתוסודיות רפואית 

 רציונל

בעת חירום ושהייה בביתם מאפשרים להם לתרום לתלמידים הבמערכת החינוך, כישורים וידע מקצועיים לקלינאי תקשורת 

 במספר היבטים:באמצעות טיפול מרחוק ולסייע ולהדריך את הורי התלמידים והצוות הרב מקצועי 

  גם בעת חירום קיים עם התלמיד והכלתוקשר שימור 

 הל בהקשר לתל"א ולתח"י של התלמיד/שמירה על רצף הטיפו  

 ך לגורם מתאים בצוות והפנייה במידת הצור שעולות במידההתמודדות שימוש בכלים מקצועיים לקיום שיח על קשיים ב

 הרב מקצועי

  שמירה על פרטיות המטופל ונקיטת אמצעי תקשורת קלינאותאתי בהקוד הטיפול ישיר וטיפול עקיף בהתאם לכללי ,

 למניעת חשיפה של תכני הטיפול ותכני היוועצות והדרכהזהירות מרבית 

  סנכרוני -שימוש בחשיבה מקצועית קלינית לצורך שימוש במגוון פעילויות טיפוליות מרחוק בטיפול סנכרוני ו א 

 לפעול בשותפות עם ההורים/המשפחה בפעילות הטיפולית, על פי שיקול דעת המטפל, צורכי התלמיד ונכונות ההורים 

 אמצעים

 זום,  :טיפול מרחוק בערוץ סנכרוני במרחבים וירטואליים הנהוגים במוסד החינוכי בו הוא עובד )כגוןgoogle meet  ,

, שימוש באמצעי תקשורת המתאפשרים כגון טלפון קווי, טלפון חכם לעבודה ישירה עם התלמיד (עודוטימס רוסופט קמי

 ומשפחתו.

  טיפול מרחוק בערוץ סנכרוני עם קבוצת תלמידים בו זמנית באמצעות שימוש במרחב וירטואלי כגון זום 

 נכרוני, באמצעות שליחת פעילויות טיפוליות שונות בקלינאות תקשורת לתלמיד ולמשפחתו, יס-טיפול מרחוק בערוץ א

 מעקב אחר יישום הפעילויות, ובקרה על יעילותן להשגת מטרות הטיפול. 

 שימוש בשאלונים שונים לתלמיד, להוריו ולצוות החינוכי  למטרות העמקת הידע ואיסוף נתונים על המטופל 

  קיום קשר ושימורו באמצעות תת"ח בתיווך הורים לתלמידים שזקוקים לטכנולוגיה מסייעת ליצירת קשר ושיח, ולשם

 טיפול בהיבטי תקשורת שונים. 

http://www.isot.org.il/Uploads/Attachments/34928/hoveret_ripi_beisuk_3_web.pdf
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 ומחית תחום,  מפגשי הדרכה עם צוות רב מקצועי או למידת עמיתים באמצעות קיום ישיבות צוות, מפגשי הדרכה עם מ

 שונים םמרחבים וירטואליי

 המלצות על התאמות בסביבה ובמטלות בהתאם לצרכים 

 שותפות עם ההורים במהלך הטיפולים ואחריהם, על פי שיקול דעת המטפל, צרכי התלמיד והמשפחה ונכונות ההורים 

 ביישום הטיפול מרחוק התנהלות מערכתית

 מנהלת גן/בית הספר/א"תיאום ההתערבות הטיפולית המתוכננת עם מנהל מתי 

   תכנון ותיאום אופי ההתערבות בין מטפלים שונים של אותו תלמיד, בדגש על ייחודיות של כל מקצוע ועל מנת למנוע

 כפילויות ולעבוד בשיתוף פעולה מפרה

  כוונתנו ליצור קשר עם התלמידים המטופלים תוך דיון משותף בסוגיות שעולות ידוע מחנכת הכיתה / מנהלת הגן על

  בעניינם

  מרחוק  לטיפוליצירת קשר עם הורי התלמידים לקבלת הסכמתם 

 צירת קשר עם התלמידים עצמםי 

  שיתוף הורים בפעילויות הטיפול –במידת הצורך והאפשרויות 

 פוליים ועם הורי התלמידיםשמירה על קשר רציף עם הגורמים החינוכיים, הטי 

  בתדירות של אחת לשבוע לפחות, לצורך שיתוף, עדכון והיוועצות  מנהלת גןהמחנכת/קיום שיחות משוב מתוכננות עם

 הדדיים

 

 סינכרונים-בערוצים סינכרונים וא הטיפולית אופן ההתערבות

  המטפל  בטיפוליצירת קשר אישי עם כל התלמידים 

  :)הגדרת חוזה טיפולי לתקופה זו )בידיעת ההורים ובהסכמתם 

מיקום התלמיד בזמן הטיפול או בזמן ביצוע הפעילות שנשלחה , מקום, זמן ובוגר אחראי: מסגרת הטיפולהגדרת  .1

 )ביצוע פעילות ללא המטפל(סינכרוני -או הא)ישיר( הטיפול הסינכרוני  ם מתבצעזמניובאלו אליו 

במידת גם בשעות אחרות  קלינאי התקשורתגמישות וזמינות  תוך ,עם ההורים וזמניהרת התקשוהגדרת אופני  .2

 האפשר

כמו  מוחלטחשוב ליידע שתנאי החיסיון לא יכולים להישמר באופן  .ההורים על תנאי חסיון חומרי הטיפוליידע  .3

 / במוסד החינוכי בטיפול בחדר

. מומלץ לקבוע מטרות לטווח קצר )על פי המוצג ברציונל( הגדרת מטרות טיפול ייעודיות לתקופה זו ואפיוניה .4

  למספר שבועות בלבד

על פי הצרכים עם כל משתתף בנפרד את מידת המחויבות שלו למפגש הקבוצתי, בקבוצה טיפולית, חשוב להגדיר  .5

אי קלינשלו בתקופה זו. ההמלצה היא להעדיף תקשורת קבוצתית, אך עם אפשרות למעבר לתמיכה אישית ע"י ה

 תקשורת

 טיפולי במהלך התקופה ולאחריה.-נוכי( לשם שיתוף הצוות החי"במלא טבלת מעקב )מצעל המטפל ל .6
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 הצעות לפעילות

  תרגול וקידום יכולות השפה, ההבעה והתקשורת שימוש במגוון פעילויות לאפשרות לקלינאי התקשורת בטיפול מרחוק

 בתחומים הבאים:

ופיתוח מיומנויות פרגמאטיות חברתיות תקשורתיות, בהדדיות עם בני הדרכה תרגול  חברתית -תקשורת 

משפחתי. -המשפחה כולם או אחד מהם, במטרה לקחת חלק בשיח החברתי 

   חשיבה על דרכי שיח ושמירה על קשר עם חברים.

שפה: פונולוגיה, 

מורפולוגיה, תחביר, 

 סמנטיקה ופרגמאטיקה

, שיתוף במחשבות, רצונות, צרכים וחוויות הדרכה ותרגול מרכיבי השפה השונים כגון

 תוך שימוש בהבעה בעל פה ובכתב, הבעת מבני משפטים תקינים ומגוונים וכו'.  

תרגול והדרכה לשכלול יכולות חשיבה: סיבה תוצאה, הנמקה, חשיבה מופשטת,  חשיבה

 חשיבה היפוטתית, הסקת מסקנות, פתרון בעיות וכו'.

מפסיד, שמירה -מיומנויות משחק כגון, מתן ולקיחת תור, מנצחתרגול והדרכה של  משחק

על כללים ושימוש ביכולות לתפקודים ניהוליים: קשב, זיכרון עבודה ואינהיביציה. 

 באמצעות משחקי קופסא, משחק סימבולי ומשחק חופשי.

תרגול והדרכה לעבודה על מובנות הדיבור, שטף וקול בעזרת אמצעים שונים כגון,  דיבור

 , אפליקציות ייעודיות וכו'.oral motorת"ח, אביזרי ת

הדרכה ותרגול של יכולות אכילה לפי תפקודו של הילד תוך השתתפות בהנאה כחלק  אכילה ובליעה

בלתי נפרד מהמשפחה. בחירה ובקשה על פי רצון התלמיד ושיח עם המשפחה בזמן 

 הארוחה.

ות הגברה ותרגול אימוני שמיעה הדרכה להמשך שימוש במכשירי השמיעה, מערכ שמיעה
 וכו'.

 

  התקשורתיים, הרגשיים יםמותאמות לגיל התלמיד ולמאפייניו הבריאותיים, הקוגניטיביהפעילויות בטיפול יהיו ,

 והתרבותיים.

  יכולים להיות סרטוני הדרכה לתלמיד ולמשפחתו, סרטונים המדגימים ביצוע של פעילויות שונות, וכלי הטיפול האמצעים

תמונות, מצגות, דפי עבודה, משחקים וירטואליים, משחקי קופסה, משחקי קלפים, משחקים המעודדים תנועה במרחב, 

 אמצעים לפעילויות כתיבה, ציור, גזירה, הדבקה, הדגמות בשימוש בציוד טיפולי שנמצא גם בבית התלמיד ועוד.

  יפולית בתוך פעילות מתאימה כגון, חיזוק מטרות שפה הבעה ותקשורת מתאימות לכל מטופל או קבוצה ט קביעת

, המשך oral motorשליפה מהזיכרון ע"י משחק שליפה משפחתי מתוך קטגוריה, תרגול חיזוק יכולות  משחק, יכולות

 .. חשוב שהמטרות תהיינה קשורות למהלך הטיפול שהתחיל ולא מנותקות ממנותרגול שימוש בלוחות התקשורת וכו'

  טקסטים, צירוף שירים וסרטונים, באמצעים חזותיים שונים, רגשונים,  הביטוי אפשר להציע שימושלצורך הרחבת דרכי

  .ושימוש באמצעי תת"ח שונים במידת הצורך צילום והקלטה של פעילות תנועתית, דרמטית, מילולית ומוסיקלית

 את התוצריםבהמשך ישלחו שהילדים יעשו בין מפגש למפגש. כמשימות השונים  םאפשר להציע פעילויות בתחומי 

 וניתן יהיה לדבר ולשתף באמצעותם. אפשר להציע שיתוף הורים/אחים בביצוע ושיחזור הפעילות. באמצעות הוואטצאפ

  ,כנון וביצוע תוצר אומנותי או אפשר להציע פעילויות של תכדי לתרגל ולפתח את כישורי השפה החשיבה וההבעה

חשיבה על המניע  הפעילות, המללת/כתיבת אופן ביצוע הפעילות ושחזורה. המללת/כתיבת תכנוןתוך פעילות בישול 

לכל שלב בביצוע הפעילות, חשיבה היפוטתית מה היה קורה אם לא היינו עושים/משתמשים במרכיב מסוים מתוך 

 . 'הפעילות וכו
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  ,ניתן להציע לתלמיד תכנון סדר יום ושימוש באמצעים חזותיים )כגון כתיבת סדר יום בטבלה, שימוש בסמלים לסדר יום

 כרטיסי ניווט, לוחות תקשורת וכו' (, שימוש בסיפורים חברתיים המתאימים למצב החדש. 

 קלינאי תקשורתלמקצועית תמיכה 

 בין אם בהתאם להנחיות שיתקבלו ין מומחית התחום למודרכותמערך ההדרכה השגרתי יישמר ככל הניתן בתיאום ב ,

המפגשים יתקיימו על פי הנחיות של משרד החינוך ויוכלו להתנהל באופן  בקבוצות או בקשר אישי עם מומחית התחום.

 .בהתאם לנהלי המתי"א/בית הספר מתוקשב

  שוניםמומחית התחום תיענה לכל פניה בנושא היוועצות מקצועית על מקרים. 

 שאלות נוספות אפשר יהיה  .צורךה במידת – קלינאי התקשורתמומחית התחום תהווה כתובת לפניה ולתמיכה אישית ב

 .להעביר דרך מומחית תחום לרפרנטיות למקצועות הבריאות במחוז או למדריכות ארציות לקלינאי תקשורת

  ,לצוות המוסד החינוכי )מנהל/ת, יועצ/ת, יופנו תלמידים או הורים הזקוקים למענה מקצועי טיפולי נוסף/אחר

 פסיכולוג/ית, מחנכ/ת( 

 רלוונטיים במוסד החינוכיתקשורת טכנולוגיים תינתן במידת הצורך ע"י גורמים מקצועיים  הדרכה לשימוש באמצעי. 

 

 למטופלים בתקופה זו. קלינאי התקשורתבדף הבא מצורפת טבלה למעקב אחר תקשורת ותמיכה בין  
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 למילוי במחשב( ת)מיועד מטופל במהלך תקופת חירום –טבלת מעקב קשר מטפל 

        מוסד חינוכי:         מקצוע:         שם המטפל/ת: 

שם  שעה תאריך
 המטופל

סוג 
 תקשורת

 הערות נושא מרכזי

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 


