
העבודה בתכניות מניעת נשירה וטיפול בפרט מתקיימת בשגרה בתוך בית הספר.

מרחבים אלו קבועים ומוכרים עבור הילדים, המשפחות והמטפלים. 

כיום, עם התפרצות וירוס הקורונה, אנחנו נדרשים לעבודה במתכונת חירום ומרחוק.

מטרת העבודה, היא לייצר רצף והמשכיות עבור הילדים והמשפחות, לתת כלים 

פרקטיים להתמודדות יומיומית, להוות אוזן קשבת ולחבר למענים במידת הצורך.

כל אלו, תוך שמירה על בריאות העובדים והתלמידים.

במסמך זה, ננסה לתת עקרונות וקווים מנחים לעבודה מרחוק. מובן כי יש לבצע 

התאמות למצב המשתנה במהירות, לאופי השירות ואופי העובדים והתלמידים.

קווים מנחים:

שיחה טלפונית יומית עם הילד וההורים  .1
ראשית, אנו רוצים לברר את שלומם של הילדים וההורים, להיות קשובים למצוקותיהם 

ולחשוב במשותף על פתרונות במידת האפשר. אפשר לחשוב יחד על רעיון לפעילות עם 

הילדים בבית, תוך ניסיון להשתמש בחומרים זמינים ופשוטים שיש בבית )פעילות יצירה, 

דמיון מודרך, מסיבות ריקודים, אפייה/ בישול משותף וכו'(.

הדרכה הורית  .2
יש לוודא כי הורים המקבלים הדרכת הורים פעם בשבוע באופן קבוע, ימשיכו לקבל את 

ההדרכה באמצעים דיגיטליים )WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom וכד'(.

יש לנסות ולחשוב יחד עם ההורים על השגרה המתנהלת בבית, מה המקום והתפקיד 

של הילד בתוך המשפחה, לדבר על כללים בבית )כולל בטיחות והיגיינה( ואם ניתן, 

לתכנן סדר יום משותף )מצ"ב דוגמא בנספחים(.

ננסה לאפשר לילדים להוסיף ואולי לכתוב אותם ביחד, לקשט ולתלות בבית. יש 

להשתדל לנסח את הכללים באופן חיובי- מה כן לעשות ולא מה לא לעשות. אפשר 

לחשוב יחד על מטלות משותפות שהילדים יכולים לבצע בבית על מנת שירגישו משמעות 

וחיוניות )לדוג'- סידור החדר/ הבית, עזרה בבישול וכו'(.
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שיחת וידאו  .3
באם ניתן, נבקש לקיים שיחת וידאו עם הילדים פעמיים בשבוע, על מנת שנוכל 

להתרשם ממצבם וממצב הסביבה. יש לתאם את זמן השיחה מראש, על מנת שהילד 

והמשפחה יהיו ערוכים. 

יש לאפשר לילד לשתף כיצד הוא מרגיש סביב המצב.

כמו כן, בהתאם ליכולות הילד והסביבה, יש לנסות ולקיים פעילות משותפת עם הילד.

לאחר מכן, נבקש להכין תוכן משתנה לפעילות עם הילד )לדוג'- צפייה בסרטון ואחריה 

סדרת חידות, למידה על המצאות, לתת לילד ללמד אותנו משחק חדש שהוא חשב 

עליו, משימת כתיבה או יצירה משותפת- וכל דבר אחר שניתן לבצע באופן וירטואלי(.

בניית ערכות הפעלה  .4
נבקש לייצר/ להתאים מדברים קיימים ערכות הפעלה עבור הילדים ועבור פעילות 

דיאדית - הורה וילד.

באתרי האינטרנט השונים קיימים חומרים רבים שניתן להיעזר בהם. חלקם מצורפים 

בנספחים.

חיבורים למענים בקהילה  .5
בהתאם לצרכים והקשיים העולים בשיחות הטלפוניות, יש ליצור חיבורים ללשכות 

הרווחה, לארגוני מתנדבים ולמענים נוספים הקיימים במנח"י ובבתי הספר.

תיעוד  .6
יש לתעד את השיחות הטלפוניות, ההדרכות וכל פעילות אחרת, הנעשות באופן שוטף.

את התיעוד יש להעביר לרכזים/ מנהלי בתי ספר.

משימות ברמת הצוות:
עבודה על המיפוי   -

הכשרה מקצועית בנוסה טיפול דרך און ליין   -
ישיבת צוות טלפונית שבועית   -

תכנון פעילות שוטפת לעבודה במתכונת הנוכחית  -
כתיבת תכניות טיפוליות  -

שיחות עדכון על בסיס יומי לרכזים/ מנהלים  -
הדרכה פרטנית טלפונית שתקבע מראש  -
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קימה 
ארוחת בוקר

 
זמן יצירה 

זמן תנועה

 
ארוחת ביניים
משחק חופשי
זמן הירגעות 

זמן מסך 
ארוחת צהריים

 
זמן מדריכה 

משחק חופשי 
זמן עם אמא ומדריכה 

ארוחת ארבע 
זמן מסך

סידור הבית
 

ארוחת ערב

 

התארגנות לשינה 
לילה טוב

פעילות                  פירוט שעה     
שטיפת פנים, צחצוח שיניים, מתלבשים

לשטוף ידיים ולשיר "אני שוטף ידיים"
הכנת ארוחת בוקר משותפת: ניתן לתת לילדים להכניס 

מצרכים לקערה, לערבב, למרוח ממרחים על פרוסות לחם 
ולערוך את השולחן

אכילה
סידור וניקיון: לפנות את הצלחת ולנקות את השולחן עם 

מטלית/מגבון

פעילות בחוץ אם ניתן: ללכת לטיול / גן שעשועים – שטיפת 
ידיים כשחוזרים הביתה

פעילות בבית: מוזיקה וריקודים / מחבואים / משחק כדור / 
הכנת אוהל משמיכות

פרי / יוגורט
פאזל, קוביות, בובות
שעת סיפור / מנוחה
תוכנית/סרט לילדים

שטיפת ידיים
הכנת ארוחת צהריים משותפת: ניתן לתת לילדים להכניס 

מצרכים לקערה, לערבב ולערוך את השולחן
אכילה

סידור וניקיון: לפנות את הצלחת ולנקות את השולחן עם מגבון
פעילות

פאזל, קוביות, חיות
פעילות

פרי / סנדוויץ' / מה שהכנו באפיה
תוכנית/סרט לילדים

תורנות כמו במועדונית: לטאטא / לנקות את השולחן / 
לנקות ארונות עם מגבון

שטיפת ידיים
הכנת ארוחת ערב משותפת: ניתן לתת לילדים להכניס 

מצרכים לקערה, לערבב ולערוך את השולחן
אכילה

סידור וניקיון: לפנות את הצלחת
ולנקות את השולחן עם מגבון

מקלחת, סיפור / שיר


