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ירושלים, כ"א בחשוון תשפ"א 

 08בנובמבר2020  
סימוכין: 2000-1083-2020-0058774 

 

יועצים ויועצות, שלום רב! 

 

 

הנדון: הנחיות לקיום שיח באוויר הפתוח 

 

היום נכנסה לתוקפה התקנה המסדירה את הפעלת הקבוצות בשטח פתוח בדגש על היבטים 
רגשיים חברתיים. אנו מברכים על התקנות המאפשרות את המפגשים הקבוצתיים בשטח 
פתוח, עבור תלמידים שלא חזרו לבית הספר, ורואים במפגשים אלו הזדמנות אדירה לפגוש 
את התלמידים פנים אל פנים, לקיים מפגשים חברתיים בין התלמידים בינם לבין עצמם 

והזדמנות לחזק את הקשר בין הצוות החינוכי לתלמידים.  

המפגשים בשטח הפתוח ייעשו בשני אופנים:  

א. מפגש של מורה עם 3 קבוצות קבועות עד 19 תלמידים. 

ב. מפגש פרטני של יועץ חינוכי עם תלמיד (בנוסף למפגש של התלמיד במסגרת 
הקבוצה) 

תפקידנו כיועצים חינוכיים ללוות ולהדריך את הצוות החינוכי ולהדגיש את המשמעות 
הרבה של מפגש מורה עם קבוצת תלמידים בשטח פתוח. 

מטרתם העיקרית של מפגשים אלו היא לאפשר קשר של מבוגר, איש חינוך, עם תלמידיו 
ולאפשר קשר חברתי בין התלמידים. כולנו יודעים שהמפגש החברתי של בני הגיל עם 
חבריהם הוא צורך התפתחותי בסיסי, המשפיע על ההתפתחות הרגשית והחברתית ועל 

הרווחה הנפשית.   

ההמלצה היא לקיים עם הצוותים החינוכיים תהליך לגיבוש התכנית, הכוללת את חלוקת 
הקבוצות, בניית המפגשים והתכנים הרלוונטיים, התאמת המפגשים לצרכים המקומיים 

וליווי ותמיכה לצוות.  

בנוסף, המפגשים הינם הזדמנות להעמקת הקשר האישי של המורה עם התלמידים, 
והזדמנות לאיתור וזיהוי של תלמידים במצוקה ובמצבי סיכון ועידודם של התלמידים 

לפנות לעזרה. 

 

במצבים בהם נדרש שיח פרטני מקרוב, עבור תלמידים אשר עדיין לומדים מרחוק,  
תתקיים השיחה הפרטנית מקרוב עם היועצת במצבים בהם : 

 היועצת מזהה בשיח מרחוק צורך בשיח נוסף מקרוב. 
 מחנכת /איש צוות מאתרים מצוקה או קושי בהם המפגש מרחוק אינו מאפשר לתת 

מענה מספק. 

 הורים פונים ומבקשים מפגש מקרוב בשל מצוקה. 
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 תלמיד פונה מיוזמתו אל היועצת. 
 

במידה ומתקיימת שיחה ייעוצית פרטנית, נבקש להקפיד על: 

 קיום השיחה בשטח פתוח. 
 לפני המפגש יתקיים יידוע של ההורים על המפגש (ולא בהכרח על תכנו), אלא אם כן 

קיימים שיקולי דעת שמונעים יידוע הורים, כגון אלימות במשפחה ועוד. 

 בסיום המפגש היועצת תוודא יציאת התלמיד והגעתו לביתו. 
 שמירת  מרחק ועטיית מסיכה לאורך כל המפגש.  

 כפי שאנו נוהגים בשגרה, גם בימים אלו, היועצת תסכם בכתב את מטרת הפגישה, 
התאריך והמקום ותשמור תיעוד זה אצלה. 

 

אנו מדגישים שעל כולנו חלה חובת זהירות ושמירה על בריאות התלמידים ובריאות אנשי 
הצוות. עם זאת,  המענה הרגשי לתלמידים בעת הזאת עומד לנגד עינינו  והמחויבות שלנו 

למתן מענים ותמיכה בתלמידים היא המנחה אותנו בעבודתנו. 

 

אנו רואים בכם, היועצים והיועצות החינוכיות,  את אנשי המקצוע כגורמים משמעותיים 
בהובלת התהליך הרגשי חברתי, בהכוונה ובליווי הצוות החינוכי בחיזוק תחושת המסוגלות, 

ביצירת מעטפת גמישה ומותאמת ובהקשבה לצרכי באי בית הספר.  

 

לרשותכם המסמכים "נפגשים באוויר הפתוח": מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי – 

לתלמידי היסודי / העל-יסודי 

 

בברכה רבה, 

 

זוהרה פלורסהיים                               עינב לוק  

           מנהלת אגף ייעוץ                       מנהלת אגף בכיר שפ"י  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/cherum/corona/Tashpa/Hazra_Nov/Nifgashim_Baavir_Hapatuach_Al_Yesodi.pdf
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