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 המרכז להכשרה וחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש
	

 

 הבדלים בין תמונת המצב של הצרכן לתמונת המצב של איש הצוות -3יחידה 

 

 דק' 45 משך הפעילות:

 מטרות:

  .המשתתפים יערכו למידה התנסותית אודות השיח על ההבדלים בין תמונות המצב של הצרכן ואיש הצוות1

 ל הצרכן ואיש הצוות.המשתתפים ינסחו אופני פעולה לצורך ההתמודדות עם ההבדלים בתמונות המצב ש2

 .המשתתפים ידונו לגבי מה חשוב לעשות לפני ותוך כדי השיח על ההבדלים בין תמונות המצב3

 עזרים:

 . ריקים קומיקס של בלונים יוצאים דמות של איש חושב שממנו או ציור של פרצוף עם בריסטול/לוח מחיק.1

 )2תמונת מצב מיחידה ( נעמי מצב תמונת .2

 נעמי (קישור) של צוות ישא מצב תמונת .3

  לסימולציה הצוות לאיש מנחות שאלות עם כרטיסיה .4

 עותק אחד לרשם -מצב תמונות שתי על שיח בנושא הפעלה מסכם דף .5

  משתתף לכל ריקים ודפים עטים .6

 : כלליות הנחיות

ü עקרונות השיח על ההבדלים בין איש הצוות לצרכן על תמונת המצב תלוי מאוד באקלים הארגוני וב

 הצוות איש בין ההבדלים על השיח את לנהל יתאים מהמקרים שבחלק יתכןהעבודה הנהוגות במסגרת. 

 בכל. נפרדת בשיחה כך על לשוחח יותר יתאים ובחלק המצב תמונת על הכללית מהשיחה כחלק לצרכן

הצוות  בין איש הקשר טיב על, כזאת בשיחה לפתוח המתאים  העיתוי על הדעת את לתת יש,  מקרה

יש להתאים את ההדרכה מבחינת המסר וקהל  .לכך המתאים אדם הבן מי לחשוב כן וכמולצרכן ומאפייניו, 

ד לאופני העבודה הנהוגים במסגרתך.היע
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ü ושל צוות איש של: מצב התמונות שני קבלת בעקבות שעולות לשאלות מקום לתת מיועדת זו הפעלה 

	.להופיע שעלולים וההבדלים מתמודד

ü מצב: יש לאסוף את ההתרשמויות של  תמונת עם עבודה בנושא  הקודמת להפעלה להתייחס צריך המנחה

 הצוות מההדרכה הקודמת ולחבר את מה שנעשה בהדרכה הקודמת לזו הנוכחית שתעסוק בהבדלים

 בתפיסות בין אנשי הצוות לצרכנים.

ü רשום ולתת לו את הדף המסכם ליחידההמשתתפים שי באחד לבחור יש. ההפעלה את ולסכם לרשום חשוב . 

 מהלך ההנחיה:

המנחה פותח בהסבר על כך שהבדלים בראיית התהליך של המתמודד הינם הבדלים טבעיים ומוכרים  .1

בתחומי טיפול אחרים. הבדלים כאלו נצפו בהערכות דומות שנעשו במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות. 

אנשים שונים נסתכל על הדברים אחרת. מהנתונים שהתקבלו עד הפער הזה מוכר גם בעולם. בעצם היותנו 

	כה, אנחנו למדים שבאופן עקבי הצוות סימן מספר נמוך ממה שהמתמודדים סימנו לעצמם.  

המנחה פורס את הבריסטול על שולחן באמצע החדר. המשתתפים מתבקשים לחשוב ולהעלות מחשבות  .2

עם המתמודד על תמונת מצב. המנחה או רשם מתנדב  וסוגיות שיש לתת עליהן את הדעת כהכנה לשיחה

	כותבים את הסוגיות שעולות בבלוני הקומיקס. 

יש לפתח דיון על הסוגיות שהועלו ולקדם את הדיון כך שיגיע למכנה משותף שמסוכם על המשתתפים  .3

	ומתאים לאופני העבודה הנהוגים במסגרת. 

אודות ההבדלים בתמונת המצב בין המתמודד  המנחה מבקש משני משתתפים לשחק סימולציה של שיחה .4

, אולם אנו ממליצים 2ואיש צוות.  ניתן להסתייע בתמונת המצב של נעמי ושל איש הצוות מיחידה 

 מכירים בסדנה מהמשתתפים ששניים, במסגרת שירות המקבלים מהמתמודדים להשתמש במקרה של אחד

	.וות אותוהיטב ושקיימים פערים בין תפיסתו את עצמו לתפיסת הצ

במקביל המשתתפים/צופים מתבקשים לרשום לעצמם נקודות חשובות מהשיחה ודברים שהם חושבים  .5

	שצריכים להיות בשיחה. 

 סיכום: דיון על נקודות שעלו בסימולציה וסיכום בדף סיכום הפעלה בנושא הבדלים בתמונות מצב.  .6


