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            תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�תלמידי� בסיכו�

 **נחמני �וסיגי גול�* אהובה וילנר 
 

            מבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבואמבוא

בעקבות הרחבת� של תקנות , ההחלטה שלא להנשיר תלמידי� במהל� שנת הלימודי�

התרבות , כללי� להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינו� של שרת החינו�(לימוד חובה 

שתלמידי� אשר אינ� מתפקדי� מבחינת נוכחות� ,  לפעמי� לכ�גורמת, )2004, והספורט

תלמידי� אלו נמצאי� .  במסגרת בית הספרויישאר, בכיתה או השתלבות� הלימודית

הגורמת לכ� שהפער הלימודי בינ� לבני כיתת� הול� וגדל וחלה ירידה , בנשירה סמויה

גורמת לה� , י עצמ�דווקא התחושה של פחות שווי� בעינ. בתחושת הער� העצמי שלה�

בעיני " המאשרת"הואיל ועובדה זו היא , להיצמד ולהישאר כתלמידי� רשומי� בבית ספר�

הוחלט במחלקה לקידו� וייעו% , עקב כ�. עצמ� את היות� עדיי� בעלי ער� כתלמידי�

לנוער להיות בקשר ע� צוות היועצות של בית הספר ולהקי� יחד  סדנה להעצמה אישית 

 .די�של אות� תלמי

 אמנ� מגיעי� ה� .הופנו אל המחלקהת הספר ביישוב ביב א"משכבת ימספר תלמידי� 

 התברר כי אינ� אית�בשיחות .  א� אינ� מתפקידי� כתלמידי� מ� השורה,ת הספרלבי

 ,ה� מודעי� למצב� הבעייתילמרות ש,  בהתערבות טיפולית או בשיחות אישיות�מעונייני

 . י גור� מעכב לשינועובדה שהיוותה

מהיכרות אית� מתברר שרבי� מה� סובלי� מהערכה עצמית נמוכה ומליקויי� בתקשורת 

ה� . בינאישית ולכ� אינ� מסתדרי� ע� דמויות סמכותיות וע� המתרחש בבית הספר

חלק� א& נוטי� . אינ� פותרי� את בעיותיה� ואינ� מתמודדי� אית� בדרכי� מועילות

 .  בדרכי� אלימות�לפתור את בעיותיה

לה�  תקנה ,תתייחס לצד החיובי שבה�ר שא, חשבנו על התערבות קבוצתית, בהתא� לכ�

 התערבות שכזו.  יעילה ומקדמתוכלי� להתמודדות עקרונות של תקשורת בינאישית

    .אפשר לה� לתפקד בצורה טובה יותרלעשויה להוציא אות� מהמקו� בו ה� תקועי� ו

� המחלקה לקידו� וייעו% לנוער ובית הספר סדנה זו הינה ביטוי נוס& לשיתו& הפעולה בי

הפעילות נבנתה מתו� . לנוכח תופעות של קשיי� בתפקוד של תלמידי� בבית הספר

לקד� ולפתח את כישוריה� , מחשבה לתת לתלמידי� מענה הול� שעשוי להעשיר

ולעזור לה� להתנהג בצורה יעילה ומועילה ברוח מיצוי ,  הרגשיי� והחברתיי�, האישיי�

 ). 2005, ח דוברת"דו(טנציאל האישי של כל תלמיד הפו

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 .ראש העי�, במחלקה לקידו� וייעו% לנוער,  לנוער%מנהלת לשכת הייעו*  
 .    בפסיכולוגיה חברתית.א.מנחת סדנאות להעצמה אישית ובעלת תואר מ** 
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            רקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטירקע תיאורטי

נוגע במאפייני� של נוער , "בכוחי להצליח "הורטי שעומד ביסוד תוכני הסדנהרקע התיא

קושי בהתמודדות ע� דמויות , ליקויי� בתקשורת בינאישית, הערכה עצמית נמוכה: בסיכו�

). 1999, להב(ונטייה לפתור בעיות בדרכי� אלימות ולא יעילות ) מורי� והורי�(סמכותיות 

, ודד בצורה יעילה ואפקטיבית ע� הבעיות השונותכדי לעזור לה� להתמ, בהתא� לכ�

מיומנויות של . חשוב לפתח ולהגביר את כישורי התקשורת והכשרי� הבינאישיי� שלה�

עשויי� , מ"וטיפי� לניהול מו" שפת גו&"קריאת , אסרטיביות, עקרונות תקשורת בינאישית

,  גולמ�;2000, תיתפסיכולוגיה חבר(ריה� הבינאישיי� ולשפר את כישורי התקשורת וכיש

וזאת , לאהבה ולהמשכיות הקשר, בכשרי� בינאישיי� חשוב להתייחס ג� למיניות). ז"תשנ

כ� ג� נית� לסייע למתקשי� ). 2000, ואנידס'ג(כדי לאפשר הצגת מודל חיובי לזוגיות 

 ). 2002, רע�(ביצירת קשרי� ובמקביל לנסות לזהות ולמנוע כניסה לקשר אלי� ומתעלל 

מושפעי� , קושי בדחיית סיפוקי� וקשיי התמדה ונחישות, ל שליטה בדחפי�בעיות ש

להבחי� בי� עיקר לטפל ולהבי� את החשיבות של , מהיכולת לקבוע סדר עדיפויות בחיי�

נושאי� אלו מטופלי� באמצעות עקרונות האינטליגנציה . תכנו� תקציב ועמידה בו

, גולמ�(להגשמת מטרות בחיי� המסייעי� בשיפור המיומנויות החברתיות , הרגשית

. חיזוק של ההערכה העצמית נית� להשיג על ידי אמונה המגשימה את עצמה). ז"תשנ

עיקרו� זה מודג� באמצעות יכולות של מנהיגי� לסחו& אחריה� אנשי� בגלל האמונה 

, )Rosenthal & Jacobson, 1968(המשפיעה על האמונה של אחרי� בה� , שלה� בעצמ�

 ). 1996, פופר(נת האחרי� בה� שמשפיעה על יכולת� לסחו& אחרי� אחריה�  אמו, ולהיפ�

אמצעי נוס& להגברת הביטחו� העצמי הוא בפיתוח יכולת הביטוי ויכולת ההתמודדות ע� 

התמודדות בלתי הולמת ע� מצבי לח% מוחלפת , על פי גישה זו). 1998, לירז(פחד קהל 

גישות ). Lazarus, 1990(מצבי לח% בחשיבה חיובית ובעקרונות להתמודדות ע� 

 בפסיכולוגיה מעודדות את האד� לאמ% מחשבות חיוביות העוצרות ומעכבות תקוגניטיביו

הליכה ). Seligman,2000(אשר פוגעות ביכולתו להתקד� ולהתפתח , מחשבות שליליות

מסייעת להגיע למאוויי� , תו� שימוש במבחני� השלכתיי�, בדר� עקיפה ובלתי מאיימת

השימוש בתרגילי� ). 2001, סאיטו ונגאו(של בני נוער ולשפר את הדימוי העצמי שלה� 

 פיתוח .וסימולציות עוזר בהבנה ובהפנמה של עקרונות וסיטואציות שהובאו בפני הקבוצה

יאפשרו שימוש נבו� , "הגדלת מזל�"יכולת להגיע אל מיקוד השליטה החיצוני ועל ידי כ� 

 ).2004,  סמ�וי(ומועיל בכלי� שהוצגו 
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            תיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכניתתיאור התוכנית

להשגת ית כלי� יהקנ,  של התלמידי�טחו� העצמייהערכה והבההעלאת : : : : ת הסדנהת הסדנהת הסדנהת הסדנהמטרומטרומטרומטרו

 מול דמויות סמכותיותשיפור תפקוד� , מצבי לח%יעילה ע� להתמודדות ו מטרותיה�

 .ומטלות בית הספר כתלמידי�

. היועצות והנהלת בית הספרהרעיו� הוצג תחילה לפני צוות : : : : שיווק הרעיו� וגיוס הקבוצהשיווק הרעיו� וגיוס הקבוצהשיווק הרעיו� וגיוס הקבוצהשיווק הרעיו� וגיוס הקבוצה

התקיימו דיוני� בי� עובדת , א"לאחר שהוחלט כי הסדנה תועבר בקרב תלמידי� משכבת י

. המחלקה ויועצת השכבה באשר למאפייני התלמידי� המועמדי� לקחת חלק בתוכנית

 . הוחלט יחדיו למי מה� לפנות ולהציע את התוכנית, לבסו&

של עובדת המחלקה לקידו� (יחת מכתב משות& הפנייה לתלמידי� נעשתה באמצעות של

המסביר בקצרה את , )יועצת השכבה של בית הספר והמנחה הקבוצתית, וייעו% לנוער

כדי לענות , בהמש� טלפנה עובדת המחלקה לתלמידי�. מהות הסדנה המוצעת לתלמידי�

    .על שאלותיה� ולבדוק את נכונות� להשתת& בסדנה

הנחיה בקו על ידי מנחה מקצועית ועובדת קידו� וייעו% הסדנה הועברה ב:  מנחות הסדנהמנחות הסדנהמנחות הסדנהמנחות הסדנה

מודל ההנחיה בקו אופיי� בכ� . וברקע נמצאו רכזת השכבה וסגנית המנהלת, לנוער

. שעובדת המחלקה לקידו� וייעו% לנוער הייתה שותפה לזיהוי התלמידי� בעלי הקשיי�

די� ובמיקוד� ע� היא עזרה בחיבור הנושאי� שהועברו בסדנה לחיי היומיו� של התלמי

היא ג� יצרה קשרי� אישיי� ע� התלמידי� . הסיטואציות הבינאישיות שבה� ה� עסוקי�

מנחת הסדנה העבירה לקבוצת התלמידי� את . שנזקקו בהמש� לעבודה הפרטנית איתה

 .  לחייה� האישיי� כבוגרי�יהתכני� המקצועיי� תו� חיבור בי�  העול� האוניברסל

    

            תיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצועתיאור הביצוע

כ� שהתלמידי� לא , ת בוצעה בבית הספר ביו� קבוע לקראת סיו� יו� הלימודי�הפעילו

כדי לשמור על הערנות בשעות הצהריי� וג� כדי לעזור בגיבוש חברי . נאלצו לבוא במיוחד

 . התקיימו עשרה מפגשי� בני שעתיי� כל מפגש. הנית� לה� כיבוד קל ושתיי, הקבוצה

אחד (וכ� סירבו מלכתחילה להצטר& לפעילות ארבעה מת.   תלמידי�18הופנו לסדנה 

שני תלמידי� הצטרפו לסדנה לאחר שני מפגשי� על פי ). ת הספרמה� נטש את בי

. אחד מה� נשאר לכל הפעילויות האחרות. בקשת� ולאחר שהתרשמנו כי ה� מתאימי�

 תלמידי� הופיעו לסירוגי� בחמש הפעילויות הראשונות ולאחר מכ� נשארה 15בס� הכל 

מנענו מתלמידי� . וצה קבועה ומגובשת של שמונה תלמידי� עד לסו& הפעילויותקב

נות יוקרה ולמנוע פגיעה אפשרית בתהלי� הקבוצתי או קכדי לה, אחרי� להצטר& לקבוצה

 ".הנזקקי� לסדנה"בנערי� 

אול� מהר . בהתחלה היה צרי� לשמור שהמשתתפי� לא יעזבו את החדר באמצע הפעילות

הואיל והפעילות . ניי� בפעילות ונשארו בכיתה לכל אור� הפעילותמאוד ה� גילו ע
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ויפריעו " יציצו"התקיימה בחדר כיתה בבית הספר היה צרי� לשמור שתלמידי� אחרי� לא 

 . ה� התרגלו לפעילות והפסיקו להפריע, לאחר מספר מפגשי�. לתהלי�

 

 : המפגשי� כללו את הנושאי� הבאי�

רכזת השכבה , ת הראשונה הגיעו ג� יועצת השכבה בתחילת הפעילו– מפגש ראשו�מפגש ראשו�מפגש ראשו�מפגש ראשו�

 .לאחר מכ� רק המנחה והמלווה של הסדנה נשארו ע� התלמידי�. וסגנית המנהלת

חשיבות קבלת כלי�              , היכרות ע� מטרות חייה�, הפעילות כללה היכרות ע� המשתתפי�

 .להצלחה רבה וקלה יותר בחיי� ותרגיל ליציאה מחשיבה מקובעת

 .וסמלי� בהתנהגות מינית ואהבה"  קריאת שפת הגו&" עסק בנושאי� של – גש שניגש שניגש שניגש שנימפמפמפמפ

 עסק בהמשכיות הקשר הזוגי ותחזוקתו תו� התייחסות למודל זוגיות – מפגש שלישימפגש שלישימפגש שלישימפגש שלישי

 .חיובית

נעשו תרגילי סימולציה להמחשה והוגדרה , מ" הועברו עקרונות למו– מפגש רביעימפגש רביעימפגש רביעימפגש רביעי

 .התנהגות אסרטיבית

, הגדרות, הסבר: ד לתקשורת בינאישית והרחיב בנושא האסרטיביות יוח– מפגש חמישימפגש חמישימפגש חמישימפגש חמישי

 .ותרגול באמצעות סימולציות מחיי יומיו�,  ביטויי� ומשפטי מפתח חשובי�

, מוטיבציה, שליטה בדחפי�, מודעות עצמית:  יוחד לאינטליגנציה רגשית– מפגש שישימפגש שישימפגש שישימפגש שישי

 .לי� בי� גברי� ונשי�הבד, כשירות חברתית החשובה בפיתוח פוטנציאל, נחישות והתמדה

חשיבה חיובית והתווכחות ע� מחשבות ,  המש� אינטליגנציה רגשית– מפגש שביעימפגש שביעימפגש שביעימפגש שביעי

 .שליליות והתמקדות בחצי הכוס המלאה

 .אבא עשיר, אבא עני, כיצד תגדיל את מזל� זה ביד�:  הגדלת המזל–מפגש שמיני מפגש שמיני מפגש שמיני מפגש שמיני 

צעות לפתרונות  הסבר וה– התמודדות ע� לח% והגברת הביטחו� העצמי – מפגש תשיעימפגש תשיעימפגש תשיעימפגש תשיעי

 .וכתיבת משובי� על תכונות חיוביות של חברי הקבוצה

 בחלקו הראשו� התלמידי� קיימו דיו� על מנהיגי� שוני� ועל הגורמי� – מפגש עשירימפגש עשירימפגש עשירימפגש עשירי

, בסיו�.  בהמש� ה� חגגו ע� פיצה וכתבו משובי� על פעילויות הסדנה. להליכה אחריה�

של בית הספר ונציגי המחלקה לקידו� התקיי� מפגש קצר אליו הוזמנו הצוות הניהולי 

במהלכו חולקו לתלמידי� תעודות השתתפות והערכות שה� כתבו אחד על . וייעו% לנוער

 . השני לגבי תכונות חיוביות שגילו בחבריה�

שג� חולקו לחברי , העברת תוכני הסדנה נעשתה בשילוב של קריאה מדפי� מצולמי�

מת� , משחקי סימולציה שחוברו על ידי המנחה, והצגת הרעיו� וניהול דיו� סביב, הקבוצה

והתייחסות ) כגו� הצגת נושא לפני הקבוצה וארגו� סדר עדיפויות בחיי�(שיעורי בית 

לכל אור� הסדנה היו שזורי� מבחני� השלכתיי� לצור� היכרות עצמית . אליה� בקבוצה

 . בדר� עקיפה ובלתי מאיימת, ולש� שיפור הדימוי העצמי

הדגשה ,  וייעו% לנוער סייעה בהתמודדות ע� התהלי� הקבוצתי ובהבהרהעובדת קידו�

היא סייעה ג� בהדגמות של התכני� והעקרונות שהוצגו לחיי . וחידוד של המסרי�

היא דאגה לצדדי� הטכניי� של הסדנה וסיפקה למנחה רקע . היומיו� של חברי הקבוצה
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ור� הפעילות הייתה בקשר אישי לכל א. חשוב ורלוונטי על תלמידי� ע� בעיות מורכבות

 .ע� חברי הקבוצה ודאגה להגעת� למפגשי� באמצעות תזכורות

. המנחה ועובדת קידו� וייעו% לנוער הייתה נעימה ונינוחה, האווירה בסדנה בי� התלמידי�

התלמידי�   , לא היו בעיות משמעת. האווירה התאפיינה בשיתו& פעולה ובתמיכה הדדית

, ו התייחסות רצינית ועניי� רב בפעילויות השונות שהועברו לה�גיל, נשמעו להוראות

חלק מה� דיווחו על שימוש . שיתפו פעולה ובדר� כלל עמדו במשימות שקיבלו עליה�

בחלק מה� א& ניכר השינוי בהופעת� החיצונית . שעשו בכלי� שרכשו במקביל לפעילות

 . ובהתנהגות� בקבוצה במהל� הסדנה

 

            סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות סיכו� ומסקנות 

, הכלי� ה� חשיבה אחרת. נה נתנה כלי� להצלחה בנושאי� המענייני� את בני הנוערהסד

סדר עדיפויות , תו� בירור עצמי מה חשוב לי בחיי�, " שפת הגו&"טיפי� להצלחה והבנה ב

משפטי� פנימיי� , תקיפות ותוצאותיה, עדיפות של להיות חכ� ולא צודק, ומשמעותו

הצלחה בלימודי� הייתה מטרה . למה שנאמר ליהמשפיעי� על ההתייחסות והתגובות 

ולכ� במהל� הפעילויות לא דובר על לימודי� או על מוטיבציה , סמויה של הסדנה

 .ללימודי�

הצוות הניהולי של בית הספר ביר� על שיתו& הפעולה ע� המחלקה לקידו� וייעו% לנוער 

 לה� לפתח כלי� אשר יעשירו את התלמידי� ויאפשרו, והביע משאלה להמש� פעילויות

 .להתמודדות טובה ויעילה יותר בחברה

בסקלה של (בשאלוני המשוב התבקשו חברי הקבוצה לדרג את תחושותיה� ומחשבותיה� 

. לגבי נושאי הסדנה ודר� העברתה) במידה מועטה מאוד = 1, במידה רבה מאוד = 5

ומעניינת חשובה , מתשובותיה� התברר כי ה� חושבי� שהסדנה הייתה עבור� חיונית

המפגשי� תרמו לה� באופ� אישי ועשויי� לסייע לה� בעתיד ). 4.5ציו� (במידה רבה מאוד 

ה� חשו שהפעילויות סייעו לה� במידה רבה להיות מוכני� יותר ). 4.12ציו� (במידה רבה 

כ הציו� "בסה).  4.62ציו� ( מעניינת מאוד הוכי הסדנה היית) 4.37ציו� (לחייה� הבוגרי� 

כמעט בכל השיעורי� היה . "4.40שנית� לנושאי� שהועברו ולדר� העברת� הוא הממוצע 

ה� התלוננו על הזמ� הקצר , מאיד�". כל פע� נלמד משהו חדש וחיוני לחיי�", "כ&

 .  שהוקצב לסדנה והיו רוצי� בהמש� הפעילות

התלמידי� נהנו מהמבחני� ההשלכתיי� וציינו שה� נתנו לה� פרספקטיבה שונה על 

קריאת שפת הגו& נתנה לי יותר ", "זה גילה לי אי� אנחנו באמת: "ה� ועל חיי חבריה�חיי

חלק� שמחו שרכשו , אשר לנושא מיניות ואהבה". ידע על בני אד� שאני מדבר אית�

חלק� דווחו שהנושא . � מישהי מעוניינת בה�יכולת לדעת לפי הסמלי� וההתנהגות א

עזר לה� בתחומי� שבי� בני� ובנות ולחלק� היה מעניי� לשמוע על המשכיות הקשר 

ניהול משא ומת� ואסרטיביות ה� דיווחו על , בנושאי� של תקשורת בינאישית. ותחזוקתו

 .  כשצרי�להתמודד ע� פחד קהל ולהיות אסרטיביי�, יכולת לקבוע סדר עדיפויות בחיי�
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במיוחד , נושא המנהיגות והתכני� של מנהיגות מעצבת עניינו מאוד את התלמידי�

ניכר שה� הפנימו ". גירוי אינטלקטואלי"התייחסות אישית ו, כריזמה והשראה: הנושאי�

עצות ורעיונות שהועלו בקבוצה וחלק� א& דיווחו על יישו� מוצלח שעשו בכלי� שרכשו 

פסיכולוגיה , אינטליגנציה רגשית: ה� ציינו שאת הנושאי�, ע� זאת. במקביל לסדנה

א� היה צרי� לתת , ה� נהנו לשמוע, הגדלת מזל� והתמודדות ע� מצבי לח%, פוזיטיבית

 . לה� יותר זמ� לסימולציה ולתרגול כדי שיפנימו ויישמו

הסדנה תרמה לי הרבה בתפיסת : "לשאלה מה נתנה ל� הסדנה התקבלו התשובות הבאות

הסדנה נתנה ", "לדעת אי� להגיב ולדבר,  להצליחחכו", "בצורת החשיבה שלי, � שליהעול

כלי� ", "לי יותר ידע אי� להתנהל בחיי� ואי� יותר להסתדר בחיי� ולנצל את המרב

לדעת , השראה לחיי�", "יתרו� לחיי�",!!!" להמשי� בחיי� ובאמת עזר לי במידה רבה מאד

אי� להתכונ� לחיי� ", "רבה תקווה בחיי� ואמונהה", "להתמודד ע� כל מיני מצבי�

 ".   בוגרי�

תרמה לכ� שהמפגש , המנחה והעובדת לקידו� וייעו% לנוער, נוכחות שני מבוגרי� בקבוצה

השיחות האישיות שניהלה העובדת לקידו� וייעו% לנוער . ע� התלמידי� היה פורה יותר

אוד להמשגה וליישו� הדברי� היו חשובות ותורמות מ, ע� התלמידי� לאחר הפעילות

בשיחות האישיות חלק מהתלמידי� דיווחו על ביקור סדיר יותר בבית . שנלמדו בקבוצה

חלק מהתלמידי� שיתפו את העובדת . ג� א� הפעילות לא עסקה ישירות הנושא, הספר

חלק� חשפו במהל� הפעילות קשיי� , לקידו� וייעו% לנוער בקשיי� שיש לה� בבית הספר

 .  התייחסות פרטנית בהמש�ה ולכ� היית,אישיי�

וזאת למרות , ההחלטה שהפעילות תתקיי� בתו� בית הספר ובמסגרתו התבררה כנכונה

ויש שבגלל , התלמידי� שהגיעו אל בית הספר באו ג� לסדנה. אילוצי הזמ� והמערכת

התרשמנו כי . וכ� נשמר הקשר בי� הפעילות ובית הספר, הסדנה הגיעו ליו� הלימודי�

התלמידי� ובית הספר , ליווי צמוד של יועצת השכבה היה תור� יותר לקשר שבי� הסדנה

 . והיה מאפשר שיתו& מיידי ג� בקשיי התלמידי�

 

            המלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספרהמלצות לעבודת קידו� וייעו% לנוער בממשק ע� בית הספר

א� ה� , תלמידי� הרשומי� בבית ספר: : : :  קידו� וייעו% לנוער קידו� וייעו% לנוער קידו� וייעו% לנוער קידו� וייעו% לנוער––––מוקד הממשק בית ספר מוקד הממשק בית ספר מוקד הממשק בית ספר מוקד הממשק בית ספר  •

אינ� מבקרי� באופ� סדיר ,  נמוכי��ה� מגיעי� להישגי". י� על הגדריושב"בבחינת 

עלולי� להתבטא באלימות , ה� בעלי קשיי תפקוד. וה� במצב של נשירה סמויה

קידו� וייעו% .  קהילתית בית ספריתתה� מחייבי� התייחסו. תולהגיע לניתוק ועבריינו

 ).יי�מנותקי� פנימ(לנוער הוא כתובת עבור הנושרי� הסמויי� 

 חשוב שהמחלקה לקידו� וייעו% לנוער תהיה בקשר מתמיד ::::השתלבות ברצ& החינוכיהשתלבות ברצ& החינוכיהשתלבות ברצ& החינוכיהשתלבות ברצ& החינוכי •

ע� הצוות הייעוצי והצוות הניהולי של בית הספר וא& תשתלב על פני הרצ& החינוכי 

כשות& בצוות קבלת , כמענה משלי� לאוכלוסיית הנושרי� הסמויי�, הבית ספרי

 חשוב שהקשר ע� בית הספר יהיה דו .ההחלטות וכמבצעת תוכניות למניעת נשירה
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חינוכי יגיב לאירועי� המתרחשי� בקשר בי� בית הספר �המענה הטיפולי: סיטרי

 .חינוכית�ובית הספר יגיב על התקדמויות המתרחשות בזירה הטיפולית, והתלמידי�

רצ& חינוכי (חשוב שיהיה פורו� קבוע של צוות בינמקצועי : : : : פורו� בינמקצועי קבועפורו� בינמקצועי קבועפורו� בינמקצועי קבועפורו� בינמקצועי קבוע •

, ס נציג הרווחה"עו, ס"הקב, הצוות הייעוצי של בית הספר: כולל  אתה) טיפולי

. פסיכולוג נציג השירות הפסיכולוגי העירוני ונציג המחלקה לקידו� וייעו% לנוער

איגו� משאבי� . זיהוי ואבחו� צרכי� של התלמיד ושל בית הספר: תפקידי הפורו�

למנוע ,  בכוחות משולבי�כדי לטפל, תיאו� וחלוקת משימות סביב יעד, בינמקצועי

חלוקת מקרי� בהתאמה בי� אופי השירות וצורכי ". תהכיסאו נפילה בי�"כפילויות או 

 . בלי להסיר את האחריות הבית ספרית כלפי התלמיד, התלמיד

טיפול פרטני לתלמידי� המופני� על ידי בית : : : : קבוצתיתקבוצתיתקבוצתיתקבוצתית////רמות התערבות פרטניתרמות התערבות פרטניתרמות התערבות פרטניתרמות התערבות פרטנית •

. להיות מבוצע בתו� בית הספר או מחו% לוהוא יכול . הספר לקידו� וייעו% לנוער

התערבות קבוצתית כאשר בית הספר רוצה עזרה בהתמודדות ע� תופעה של קבוצה 

קידו� וייעו% לנוער מהווי� גור� חיצוני המנסה לתת מענה ברמה של , או כיתה

עבור התלמידי� הצטרפות לקבוצה פחות מאיימת משיחות . קבוצה בתו� בית הספר

ואז במהל� הפעילויות מוסרי� התנגדויות , � נוח לה� יותר להצטר& אליהלכ, פרטניות

 .לגבי הקשר הפרטני מעבר לשעות בבית הספר

חשוב שלעובד קידו� וייעו% לנוער יהיה : : : : עובד קידו� וייעו% לנוערעובד קידו� וייעו% לנוערעובד קידו� וייעו% לנוערעובד קידו� וייעו% לנוער////עצמאות השירותעצמאות השירותעצמאות השירותעצמאות השירות •

חשוב שהתלמידי� יבינו כי למרות שיתו& הפעולה . מעמד עצמאי ג� בתו� הממשק

הוא לא חלק , ספר וקביעת התכני� לקבוצה בתיאו� ע� ההנהלה והיועצתע� בית ה

הוא איננו מחויב ואיננו מוסר דיווח על תוכ� הפגישות . מהמערכת הבית ספרית

הוא ג� עצמאי לגבי התערבויותיו והטיפול . בשיחות הפרטניות או הקבוצתיות אית�

 . הפתיחות ושיתו& פעול, זאת לצור� בניית אמו�.  בתלמידי�

יש לשמור על עקרונות של אתיקה וסודיות בטיפול פרטני : אתיקה וסודיותאתיקה וסודיותאתיקה וסודיותאתיקה וסודיות •

כניסה של גור� חיצוני לבית הספר עלולה     .ובהתערבות קבוצתית בתו� בית ספר

לכ� . לעורר בקרב הצוות הקבוע של בית הספר רצו� לדעת על התוכ� שיעלה בקבוצה

 .& לסייגי� של האתיקהחשוב להבהיר כי יש לשמור על פרטיות וסודיות בכפו
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