
   בנושא הנגשה טכנולוגית   קפה דילמה

 שולחנות עגולים )מרובעים( כמקום לשיח ולהתלבטות 

 מה מטריד/ מפריע לנו  –מקום לדוגמאות מהשטח של אנשי מקצוע ושל הורים 

: איך אפשר ליהנות  וליא, תועלת מול מחיר, סדרי עדיפויות דילמה, אין פתרון בית ספר, :  המסר

 . המחיר.. מהתועלת ולהקטין את  

 הערכות 

 נושאים לדיון: 

 כן? לא? מתי וכמה?  -הנגשה טכנולוגית  .1

 דיבור / תת"ח  -

 כתיבה / הקלדה  -

 קריאה / הקראה  -

 ניידות ממונעת  -

 מות הבאות: אנחנו מניחות שהשיח ייגע בת

 חריג נורמלי /  -

 תהליך / תוצאה  -

 תיקון הלקויות/ העצמת החוזקות   -

 תפקוד  -

 

 בעד ונגד  -טכנולוגיה   .2

 זמני מסך  -

 טלפון נייד בבית ובכיתה  -

 סיכוי וסיכון   -אינטרנט -

 ( אם יעלה מיניות ברשת ואולי בריונות ברשת )  -

 מות הבאות: אנחנו מניחות שהשיח ייגע בת

 הצבת גבולות   -

 להיות כמו כולם  -

 פיצוי  -

 חרדות הוריות  -

 , תעסוקה פנאי -

 

 מקומו של צוות הנגשה טכנולוגית 

 הטכנולוגית: למשל:  בכל שולחן יישב צמד של מומחים מצוות ההנגשה

 ליאת   - טכנולוגיה: לימור -

 יפית - הנגשה טכנולוגית: מרים -

 רונית  - טכנולוגיה: ולריה -

חשוב שכל מנחה/   ב"ע וכד'.רחשוב שבכל שולחן יהיה ייצוג לשני סקטורים: פדגוגיה וקל"ת, פדגוגיה ו

 ביום רביעי.....  מומחה ישתתף בסימולציה



שיוכן על ידי צוות הנגשה   " בקטנה" מידע מקוצר  - "? שולחן "הידעתנציג צוות הנגשה יהיה אחראי על 

 טכנולוגית. 

 

 מקומו של צוות הורים 

 להנחיית הדיון  בכל שולחן יישב מנחה: אריאלה, מאיה, יפה )או נצחיה( 

 צוות הערכה ובקרה מקומו של 

 מוזמנות להציע שאלות נוספות/ אחרות  ( אינטרנטי  /בכתב לשקול: )  שאלון משוב  .1

 ן הערב? את להשיג כשבאת לכ י קיוומה 

 האם השגת את מה שרצית? )לפרט( 

 אלו תובנות קיבלת לגבי השאלות שנדונו הערב? 

 כמה מקום קיבלת כדי לבטא מחשבות או התלבטויות?  

 האם קיבלת צידה לדרך להמשך ? 

 ----- 

 האם תרצה לבוא ל"קפה דילמה" בנושא אחר בשנה"ל הבאה?

 ...( חשיפת הלקות, אחים, סייעות, חינוך מיני חברתי, התנהגות מאתגרת )נושאים לדוגמה:   -

 במה אתה מציע לנו להשתפר?

 

 תצפית  .2

 )לשקול מיקום והסבר להורים על תפקידה? אולי חשש?( במרחק מה   כל תצפיתנית יושבת ליד שולחן

 מההורים: "אוספת"  . א

 ל צרכים/ התלבטויות/ תסכולים  שביטויים   -

 ל שיתופים בדוגמאות מהבית שיים  ביטו -

 ל מידע/ חוסר מידע שביטויים   -

 ביטויים של קשר או חוסר קשר עם אנשי מקצוע  -

 אוספת מאנשי המתיא:  . ב

 ביטויים של שיתוף  -

 מחיר ותועלת  -יתרונות וחסרונות  - דילמית" חשיבה "ביטויים של  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לו"ז: 

18.30 

 לם, הורים ואנשי מקצוע - לרישום שם לכו  ות ועטים, עם מדבקרישום בקטנה

 קפה ומאפה ברחבת חדר השתלמויות 

18.45 

מפגש ראשון, סוף שנה, לפי בקשת  מתיא למי שלא מכיר.... )  ברחבת חדר השתלמויות וורד פותחת

 ( שולחנותגשת להורים, מוזמנים לשתף, לוז צפוי, הזמנה ל

 שולחנות: ב

 סבב היכרות  -

 למה באת היום?  -

 התשובה לנושא השיח לקשור את  -

 לשוחח, להדגיש: תועלת מול עלות )בניסוח שיתאים( סדרי עדיפויות וכד'.  -

 לנוע בין דוגמאות קונקרטיות של הורים ואנשי מקצוע לבין הרובד העקרוני  -

להפנות לשולחן יידע/ למומחית מחוץ לשולחן וכד'. )קנטי, וינטור, שרון,  לפי הצורך  -

 ג'ינג'ית...( 

 סיכום:

 שולחן דיון ב מסכמים מה עלה ב שולחן הורה+ איש מקצועמכל 

התייעצות עם מומחיות הנגשה טכנולוגית  שמעוניינים בהמלצה להורים , אריאלה נושאת דבר סיכום 

 שתעביר הלאה את בקשתם. לפנות למחנכת ילדם: לגבי  

   הכנות: 

 תזכורת  - טלפונים להורים שנרשמו

 א נבחר רצו ל שא שו הנטלפונים להורים שענו על השאלון המקדים ו

 הכנות טכניות: 

 עלים )תמי עירייה(  -

 שולחן הרשמה קטן  -

 מדבקות   -

 שולחנות מרובעים בחצר לפי הרשמה -

 מפות עלבד  -

 עטים ודפים בכל שולחן, שלט על נושא הדיון  -

 כיסאות פלסטיק לבנים )תמי עירייה(  -

 גרלנדה אורות )תמי עירייה(  -

 שולחן קפה תה חלב סוכר++  -

 מאפה מתוק ומלוח  -

 דפ ומפיות ח -

 שירותים  -

 

 בהצלחה לנותודה לכל מי שכאן ו


