
:הקדמה לצוותי החינוך

אילץ את כולנו להסתגל לשינויים ולגלות גמישות במצבי חיים  הקורונה המתמשך עם המפגש 

,  רצפיםעבורנו והמסכים מסייעים לנו לשמור על עבודה ושיח הרשת הפכה למרחב . שונים

,  משפחתיים, חלק בלתי נפרד מניהול קשרים אישייםמהוויםושנוצרו  החוסרים ממלאים את 

.למידה ועבודה-תהליכי הוראה, חברתיים

בין החדר הממשי  " נעים"אנחנו ותלמידינו , לאורך כל התקופה המאתגרת אותה אנו חווים

הם ואנחנו  , בתוך כך. חדר הכיתה בבית הספר וחוזר חלילה, חדר הזום, שלהם ושלנו 

הרשת מהווה  בידודים לצד למידה בבית הספר מתבקשים לשמור על ריחוק פיזי במצב של 

"(.רחוק הוא הקרוב החדש)"למורים וללמידה מרחוק , לכיתה, עוגן ומאפשרת חיבור לחברים

נעודד את  , "מתחברים על בטוח"המתקיים השנה בסימן , במסגרת השבוע הלאומי

תוך , התלמידים והצוותים לשמר יחסים חברתיים מיטביים ומשמעותיים גם באמצעות הרשת

.ורגיש כלפי עצמם וכלפי אחרים, בטוח, התנהלות ברשת באופן מוגן
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...אנר שבחרו'משתתפות בז' שיתוף של מס
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:למנחה

(לשיקול המנחה)מומלץ שיח בקבוצות אינטימיות בחדרים 

?הקונפליקט המיוצג בתמונה/מהו האתגר, תארו את הקושי

9



10



המשתתפים ישתפו במליאה במרכיבים  ובאביזרים המשותפים שמצאו לתמונות שבחרו

11



לשמירה על קשר  זיהינו את ההזדמנויות להן אנו זוכים באמצעות השימוש במסכים יסכם וישקףהמנחה

הדילמות ההתנסויות , גם את התחושות המורכבות יותרולצדן.  ולמידה  בין אנשי הצוות ועם התלמידים

כל אלה הם מצבים בהם אנו חווים  . המעוררות כעס והמחשבות שהועלו ככאלה שאנו רוצים לוותר עליהם

למרות  . חשש ועוד לעיתים עד לכדי חרדה, כעס, חוסר מסוגלות להתמודד, ברגע תחושות של חוסר אונים

. מאתנו הכלים" נשדדים"במצבים כאלה . הניסיון נמצאים שם כל הזמן, היכולת, הידע, שהכלים

התחושות המורכבות בהן אנו נתקלים קשורות חלקן ברצוננו לשמור על הקשר והחיבורים עם כלל 

להשאיר אותם מחוברים אלינו ולתלמידי הכיתה ולהתמודד עם אלה שמחפשים לעצמם  , התלמידים

,  צמאים לחיבורים ומבקשים להיות שייכים, בתהליך מקביל גם הם זקוקים לנו. אחרים" סרטים"

.חלק מהקבוצה הכיתתית ומקום בטוח לשתף ולפנות לעזרה, משמעותיים

בחלק זה של המפגש נעסוק בדרכים בהם נוכל לזהות ולשמור על יחסי קרבה ואכפתיות בין התלמידים 

. וצוותי החינוך

.נקודות חשובות הרשומות בשאלות שבשקף' נתייחס למס, נדמיין שאנו בחדר העריכה

ולאסוף את המחשבות וההצעות  , לשיקול דעתה של היועצת ניתן לחלק לחדרים או לדון במליאה)

(או בשיתוף בעל פההצאט, הפדלאטבאמצעות 
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...קדימההפנים-מהמפגשהתובנותשלסיכום

,לוויסותכלים,נשימות:בהתמודדותלהםלסייעשיוכלולצוותיםמסריםבכותרותותעבירתזכירהמנחה

סיועבקשת,מוזיקה,ספורט,מרגיעיםתחומיםמציאת,חוסןמרכיבי,פנימידיבור,עצמיתחמלה,מודעות

.'וכוהתמודדות,הזוםהפעלת–שליבקושיהמשתתפיםשלשיתוף,הקושיעלהידעהרחבת,מקולגה

.נגדיאישילאזה,בכוונהלאזה,נגדילאשזההבנה

,  צרו ברית עם עמיתים לצוות. היו ביחד, צאו מהבדידות בעומדכם לבד מול הכיתה-יחד 

.  קבלו גיבוי מהמנהל. התלמיד, ההורים, יועצת

לא , י ענישה חמורה"לא ע, השואבת את כוחה לא באמצעות איומיםנפעל בסמכות 

אלא , חוסר אונים וקושי לחשוב, יראה, "דיסטנס"שמירת , באמצעות ציות בלתי מעורער

.  והפגנת אכפתיות נחושה, שליטה עצמית, מנוכחות

.  תנו לגיטימציה לתחושות ולרגשות אבל לא להתנהגות-תיקוף 

.  לטיפול בבעיהבריתיצירת 

.  לא לוותר על הילד ולא לוותר לו-העצמה 
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סדר נחוץ  (. התמדה, עקביות, איפה, מתי, מה אסור, מה מותר)יוצרים סדר מסגרת וגבולות 

מחקרים מראים שכאוס יוצר תחושה של חוסר מוגנות הן לתלמיד  . לתחושת בטחון ומוגנות

.והן למורה

אכפת לי ממך ולא  , אני המורה שלך ואמשיך להיות המורה שלך, אני כאן"העבירו מסר 

".אוותר עליך

. בהעברת שיעורים משולבים תרגול מורים 

במהלך שיעור לתלמידים עם קשיים במרחב המקווןתרגול בתגובות יעילות 

".מורה מלווה תלמיד צוות מלווה מורה"-חונכות 

.ומעמיק עם ההוריםקיום קשר רציף 
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...קדימההפנים-מהמפגשהתובנותשלסיכום

,לוויסותכלים,נשימות:בהתמודדותלהםלסייעשיוכלולצוותיםמסריםבכותרותותעבירתזכירהמנחה

סיועבקשת,מוזיקה,ספורט,מרגיעיםתחומיםמציאת,חוסןמרכיבי,פנימידיבור,עצמיתחמלה,מודעות

.'וכוהתמודדות,הזוםהפעלת–שליבקושיהמשתתפיםשלשיתוף,הקושיעלהידעהרחבת,מקולגה

.נגדיאישילאזה,בכוונהלאזה,נגדילאשזההבנה
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