
 שלומי תש"ף -"קפה דילמה" לצוות מתי"א רן

 מטרות :

 -זם "שותפות במסע משפחתימיפעולה ב "קפה דילמה" אשר מהווה  ת בכליהתנסו .1

 להפוך לשגרה בדרכי העבודה של המתי"א. צוות המתיא. כלי זה מבקש חינוכי" 

 שימוש בו.  השיפור  /עול י יתנסה בהפעלת הכלי, יערוך משוב ויבחן דרכים לי

מומחיות תחום ורכזות המתי"א באשר לעבודה  וותית באשר לתפקידמדיניות צ גיבוש  .2

 עם הורים.  

 תוכן:

 שתי דילמות מרכזיות שבהם נדון :  

 תפקיד מומחית התחום בליווי צוות בעבודה עם הורים:  .1

להבין את המצוקות   \ ה מול צוותים שמתקשים לראות המקום שלי כמדריכ •

 של ההורים?  

איפה מקום שלי?   - דילמה מוסרית : כאשר נוצר קונפליקט בן הורים לצוות  •

 במי אני מצדדת? בעד מי אני?  

כמה לויאליות אני משדרת כלפי צוות כאשר אני חושבת שהם אינם נוהגים  •

 נכון?  

 מול צוות ביה"ס?האם זה התפקיד שלי לסנגר על הורים  •

 האם זה התפקיד שלי לסנגר על צוות ביה"ס אל מול הורים?  •

להדריך צוותים בנוגע לעבודה עם   \האם אני מרגישה מספיק מיומנת לכוון •

 הורים?   
 

   : תחום בעבודה עם הורים באופן ישיר תפקיד מומחית ה .2

 ישיר? רכזת בעבודה עם הורים באופן  /מה המקום שלי כמומחית תחום •

 להיות איתי בקשר?  האם הם צריכים להכיר אותי?  •

לעתים הורים מבקשים להיפגש אתנו במתי"א, בנפרד מהמסגרת החינוכית.  •

 האם נכון? מה אני מייצגת במצב כזה? 

 האם התפקיד שלי הוא לתווך בן ההורים לביה"ס? •

 האם אני מרגישה מספיק מיומנת בשיח עם הורים?   •

  מהלך הפעילות:

 זמן
 

 ציוד נדרש מנחה  פעילות

כניסה  ד'  5
והתיישבות 

סביב 
שולחנות 

 עגולים 

בכניסה סלסלה עם פתקים בהם 
כתובים ערכים מעולם ההורות 

 באופן שווה כמספר המשתתפות.  
מעמד ניצב של כל שולחן במרכזו 

. הבנות מקבלות עם אחד הערכים
פתק ומתיישבות סביב הערך שיצא 

 להן. 
הקשבה,  ,אמון, גמישותהערכים: 

בטחון, פתיחות, הכלה, סבלנות  
   וסובלנות, קבלה.

 o 6   שולחנות עגולים
 מאוד

o   סלסלה עם פתקים
 וערכים 

o   ערך כתוב בגדול
 במרכז כל שולחן 

 
 באחריות:  

הצגת הנושא, מטרות ומבנה  פתיחה ד'  5
 הפעילות.  

  מאיה



 ד'  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד'  10

עבודה 
בקבוצות 

סביב 
 הדילמה

המנחה מציג את הדילמה חלק א: 
לחברי הקבוצה ומקיימים דיון  

 בנושא . 
המשימה היא לחלץ מהדיון עקרונות  

עבודה שיעזרו לגבש מדיניות 
 בנושא. 
האם כולם דנים בדילמה  -להחליט

דקות. עוצרים   15הראשונה  במשך 
?  את כולם ועוברים לדילמה השניה

שולחנות  3או מחלקים מראש 
 3שעוסקות בדילמה אחת ו 

 שולחנות בדילמה אחרת ? 
 

חלק ב: חיבור השיח וגיבוש הרעיון  
בקבוצה לערך המופיע במרכז 

 השולחן. 
 

 מנחות: 
   טובה?

 ? פנינה יעקב
 ?אריאלה

 ?ענת
 נוי שגב?

 פנינה בן ארי?  
 ?  חגית

o  תדרוך המנחות
לפני היציאה  

 לשלומי. 
o   מינוי כותבת

פרוטוקול בכל  
בתחילת  קבוצה

 הפעילות.  
o  דפים וכלי כתיבה

 לתיעוד. 
 

   באחריות: 

יציאה למליאה, שיתוף הקבוצות   דיון מסכם  ד'  20
 בדיון ואיסוף הערכים.  

התחלה של גיבוש מדיניות מתיאית 
 בנושא. 

  חיה

משימות  ד'  10
 להמשך 

הצגת מודל קפה דילמה ככלי 
 עבודה.  

מינוי צוותי פעולה לקפה דילמה 
 עתידיים:  

 " חושבים קדימה"  –להורים  .1
סביב נושא שיגבש  -להורים .2

 הצוות בעצמו.  
מחשבה על קפה דלמה  .3

נוסף לצוותים בדומה למה  
 שעשינו היום.  

  מאיה. 

רפלקציה   ד  10
על 

 התהליך

רעיונות על  \איסוף של מחשבות
 ההתנסות בכלי "קפה דילמה". 

  מאיה

 


