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 הרגישב הקושת

 תושדחתהו הארשה תאיצמ

 ומצע לע רזוחו ,רכומ ,יופצש המב

 

 )םאתהב קימעמו בחרומ( תועש 60 וא 30 :סרוקה ףקיה

 

 םיגולוכיספ ,תועייס ,תויכוניח תוצעוי ,תורומו םירומ( ךוניח ישנא :דעיה להק

 םילפטמ ,םילאיצוס םידבוע ,םיגולוכיספ( לופיט ישנא ,)םייכוניח

 םישרופ ,םייאמצעו םיריכש ,תוצובק יחנמ ,)המרדוכיספ/הקיסומ/תונמואב

 תלבקל םייתועמשמ םיתמצב תוטבלתהב םיאצמינש םישנא ,הדובעה לגעממ

 .תוטלחה

 

 :תומדא ילע םדא לכ לש ימויקה ךרוצה תבילבו םייחל עונמ איה הקושתה

 ונחנא םש םיבצמב וזה השוחתה דוביאל םימרוגה לע דמלנ סרוקב .יח שיגרהל

 תיתרגיש הדובעב תושדחתהו ןינע לע רמשל םיכרד לעו ,עבק תשוחתל םיקוקז

 .תכשמתמו החוטב םיסחי תכרעמב תוררועו תוינויח לע םג ומכ ,תקחושו

 אוצמל הפיאשה ןיבל ,יופצו רכומ ,חוטבש המב ךרוצה ןיב בלשל אוה רגתאה

 .הארשהה ררועמו שגרמה ,ירותסימה ,שדחה תא
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 תידומיל ךרדב בלושמ ,ילטנורפ דומיל ידי לע םילכו עדי תיינקהכ רבעוי סרוקה

 הבחרה היהתו ,אשונב תויגוס תולעהל ולכוי םיפתתשמה .תיביטקארטניא

 .סרוקה אשונל תויטנוולרה לע הרימש ךות ןהילא תוסחייתהו

 

 :סרוקה תורטמ

 המשגהל ךרדב םיילסרבינואו םיעדומ אל םייגולוכיספ םימסח תרכה •

 תימצע

 תיינבלו תישיאה החוורל התמורתל ,הקושתה אשונל תועדומה תאלעה •

  ישפנה ןסוחה

 םימסח םתוא תא ףוקעל םילכ תיינקה •

 תוננערמ םיכרד תאיצמו יוצימ תשוחת םע תודדומתה יכרד תיינקה •

 תושדחתהל תושגרמו

 

 :םיאשונה

 עדומ אלבו םיפאוש ונחנא :תופיאש םישגהל ןויסינב ונלש תויטנלוויבמאה •

 םיעדומ אלה םימסחה יוהיז :המשגהל ךרדב םילבחמ תינמז וב

 הקושתל םייגולויבו ,םינויצולובא ,םיגולוכיספ םיטביה •

  םייטנמורהו םייעוצקמה םייחב גושגישו הקושת ןיב רשקה •

 ,תויגוזבו הדובעב ,םירתוסהו םינושה ויקלח לע ימצע יוטיב לש תובישחה •

 .תישפנ תואירב ןיבל וניב רשקה לעו

 ,םיכשמתמ הקושתו ןינע תרבגהו הרימשל םייחרכה הדובעב םיביכרמ •

 רבכ ,יד"ש וא "םדקתהל ןאל ןיא"ש םשור שי וינפ לע םהב םירקימב םג

 ."םש םידיקפתה לכ תא יתישע
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 ולא םיבושח םיכרצ ינש ןיב ךשמתמה בולישהו חתמה – יונישו תוביצי •

 יוצימ תשוחתל ןורתיפכ תושדחתה •

 םינוכיס תחיקלב תנייפואמש הזועת תאיצמ ,םיללכ לע הרימש ךות •

 הדובעב תוחתפתהלו ,תויגוזב תויחתהל התמורתו – םיבשוחמו םינותמ

  ןוצרה תועיבש תרבגהו הרגיש תריבשל – העקשההו ןונכתה תובישח •

 חתפמכו ,תינעבות הדובעב תימצע הרימשל ,"רבוחמ דרפינ"ה תדמע •

 תויגוזב תכשמתמ הקושתל

 תוביוחמ ךותב שפוח תריצי •

 

 

 

 :תיטסיפארתוכיספ :תינילק תילאיצוס תדבועMSW, LICSW  ,יאכז תנע :הצרמ

  .הצרמו ,לופיט ישנא הכירדמ ,תוצובק תחנמ .יתחפשמו יגוז ,ירוה ,ינטרפ

 

 : רשק תריציל

 

 


