
חיזוק החוסן האישי והקבוצתי של אנשי חינוך וצוות ההוראה
הקניית כלים וידע להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה

הקניית כלים וידע לדרכי התמודדות ומשאבים אישיים וכיתתיים

תוכניות "מקום בטוח" של עמותת נט"ל מועברות על ידי מנחים מנוסים בתחומם ומבוססות על
עקרונות ה-SEL, CBT וחשיבה חיובית. תוכנית זו של מקום בטוח מתמקדת בכם המורים/מחנכים
הנושאים על גבכם את מערכת החינוך לאורך כל השנה, תוך שימוש בטכניקות ייחודיות, פעילות

חווייתית. ניתן לבחור בין פעילות בתוך תחומי בית הספר לבין פעילות ODT (אאוטדור)
 

לחוסן האישי והקהילתי משמעות רבה, בייחוד בקרב הצוותים החינוכיים על רקע המציאות
המורכבת ממשברים שונים כגון מגפת הקורונה, מצבים ביטחוניים ואירועים שונים המתרחשים

סביבנו ויוצרים חוסר וודאות. מעבר לכך, נמצא שתחושת השחיקה והעומס של הצוותים החינוכיים
הולכת וגדלה בשנים האחרונות. האתגרים העומדים בפני הצוותים והתלמידים, מקבלים משמעות

ברבדים שונים: תחושת שייכות, קיימות ומשמעות, תחושת המסוגלות להתמודד עם משימות התפקיד
והחיים ועוד. 

 
מטרות ההשתלמות

 

 תוכניות חוסן - מפגשים למורים
מספר תוכנית: 13185

התוכנית מועברת בשפה העברית והערבית

למידע נוסף לחצו כאן
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 תוכניות חוסן - מפגשים למורים
מספר תוכנית: 13185

התוכנית מועברת בשפה העברית והערבית

מפגש ראשון - הכרות, מקום בטוח וחוסן- כיצד נייצר מקום בטוח בקבוצה ובשיח. נגדיר את המושג
חוסן ומה חשיבותו בכיתה ונתחיל לדבר על נושא הלחץ לקראת המפגש הבא.

מפגש שני - לחץ ודרכי התמודדות. התקופה האחרונה התאפיינה כסיר לחץ, ריבוי דרישות(חיצוניות
ופנימיות), אי וודאות ועוד. תקופה שהשפיעה עלינו כמחנכים וגם על התלמידים ומשפחותיהם. איך

אנחנו מזהים את הלחץ שלנו ואיך נוכל ללמד את התלמידים לזהות לחץ, ובאילו כלים אפשר להשתמש
כדי לווסת לחץ בכיתה ובכלל?

מפגש שלישי - משאבים ושמירה עצמית לכיתה - המשך לימוד של כלים להתמודדות עם לחץ והעמקת
החוסן האישי. המשאבים האישיים, הקבוצתיים והכיתתיים שלנו.

מפגש רביעי - סיכום ודרכי יישום בכיתה - איך נשמר את הידע הנלמד ונעביר אותו לתלמידים.

סדרה של ארבעה מפגשים למורים:
 

 
התוכנית מותאמת אישית בהתאם לצרכי בית הספר, ניתן לשנות את מספר המפגשים והתדירות

שלהם.
 

עמותת נט"ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי הינה עמותה (מלכ"ר) בעלת ניסיון של מעל ל-20 שנים של
סיוע נפשי וחיזוק החוסן של החברה הישראלית.

 
החוסן בקהילה - במקביל אנו פועלים לבניית חוסן בחברה הישראלית, להגברת המוכנות לחירום ולחיזוק

היכולות להתמודדות עם מצבי דחק בשגרה ובחירום. אנחנו מציעים טיפולים לנפגעי חרדה והכשרות
וסדנאות חוסן לחיזוק משאבי ההתמודדות, עיבוד מצבי טראומה ומוכנות לחירום בכל רחבי הארץ לארגונים

מהמגזר החברתי, העסקי, עובדי רשויות ובקרב ילדים ונוער. 
 

צוות המנחים של נט"ל כולל אנשי טיפול מנוסים ממגוון מקצועות בריאות הנפש, מומחים בנושא דחק,
טראומה, התערבות בשעת משבר וחוסן. אנשי הצוות בעלי ניסיון רב בהתערבויות חירום מגוונות, ניסיון

בהנחיית קבוצות, יעוץ ארגוני ובהדרכת אנשי מקצועות בריאות הנפש, צוותים חינוכיים וצוותים רפואיים.

לפרטים נוספים והרשמה
ליצירת קשר:

054-7390055 | naamae@natal.org.il

הילה שבורון
מנהלת תחום קהילה וחוסן

נט"ל

נעמה ארליך
מנהלת תוכניות ילדים ונוער

נט"ל
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