
 האחרילקורונה והימים שימי 

 ברשות המקומית

התפשטות הקורונה היא רגע מבחן לערבות ההדדית בחברה הישראלית, ליכולת לתת אמון 

 ,. עם זאתבמוסדות המדינה, ליכולת לייצר אחריות קהילתית וסולידריות חברתיתו איש ברעהו

. ההסתגרות בבתים, הריחוק כוחות עצמובמציאות המאתגרת עם הכל אדם נאלץ להתמודד 

החברתי ודאגות הבריאות והפרנסה ממלאים את השגרה החדשה שנוצרה בשבועות 

 . האחרונים

יכולים להניב עשייה במפגשי צוות ברשות המקומית, חשוב לתת ביטוי לרגשות ולמחשבות. אלו 

 פים אלו. טרוימים מחברתית ולהפיק משמעות 

 

 סבב "מה נשמע" .1

 סבב פתיחה אשר נותן מקום לרגשות ולהרהורים של כל משתתף,בכל ישיבה לקיים הכרחי 

 על אחת כמה וכמה בימים אלו. להלן מגוון הצעות לסבב:

 דבר אחד חדש שלמדתי בתקופת הקורונה – מה למדתי 

 השהות האינטנסיבית עם בני המשפחה מולידה הרבה רגעים  – זמן לבדו זמן ביחד

יפים של יחד. ספרו על רגע כזה. מנגד, קשה למצוא את הזמן האישי של כל אחד... 

  .שלכם ביוםשהוא לגמרי רגע ספרו על 

 ספרו על דבר אחד שבחיים לא האמנתם שיקרה או שתעשו ובגלל  – מי היה מאמין

 .התקייםהקורונה 

 נמצאים המשתתפים ת ווירטואליהישיבות מתקיימות שמאחר  – תרגילי חפצים

מיני דברים. למשל: משהו , אפשר לבקש מהם להביא חפצים שמסמלים בתיםב

, משהו שתמיד תמיד איתי, בשבילישעושה לי שמח, משהו בעל משמעות יוצאת דופן 

 ועוד. החפץ הכי ותיק בבית 

 פעילות שהכי חסרים לכם בתקופה זועל דבר או ספרו על  – חסר לי. 

 אתם שמחים שדבר אחד שלא צריך לעשות בתקופת הקורונה וציינו  – חסר וטוב שכך

 למשל...(נעלי עקב לנעול כך )מ

 24/7 – הקורונה והשהות בבית שינו את סדר היום השגרתי, ספרו על שינוי )מבורך  ימי

 .המצב בעקבות בביתכם שהתרחש( מסובךאו 

 



 : ממשקי עבודה בזמן קורונההצעה למפגש צוות .2

 פתיחה

 העבודהכלי כלי העבודה החשוב ביותר בתפקידו.  להגדיר אתהמנחה יבקש מכל משתתף 

 יכול להיות מוחשי או מטאפורי, חיצוני או פנימי )כמו תכונה או יכולת(.

 מהלך המפגש

 המנחה יבקש מכל משתתף להכין שני איורים: .א

 ממשקי העבודה שלי בימים כתיקונם – איור ראשון

 ממשקי העבודה שלי בימי הקורונה – איור שני

)מאחר וגם לשני הסעיפים וי במחשב אפשרות נוספת היא שכל אחד יחפש איור או דימ

 .מחובר למרשתת(המול מסך יושבים ככה חברי הצוות 

  .או הממצאים שלוכל משתתף יציג את האיורים  .ב

 דיון: .ג

  משקי נוגע לב בין ימי שגרה למציאות הנוכחיתמהם ההבדלים העיקריים

 ?העבודה

  םמניסיונכהאם ההבדלים הם רק טכניים ופיזיים או גם מהותיים? ספרו. 

 ?כיצד אפשר לגשר על הפערים 

 אנשים?  עםעבודה הם במהם הקשיים העיקריים שאתם נתקלים ב 

 על אילו קשיים הצלחתם להתגבר? שתפו את שאר חברי הצוות. 

 כיצד אפשר להרחיב את ממשקי העבודה בתקופה זו ? 

  למדתם על אפשרות עבודה יעילה יותר בתקופה זו שתרצו לאמץ גם לימי האם

 שגרה?

 סיכום

. חשוב מפגש עם אנשיםלממשקי עבודה ולאחד לשינוי בנוגע  רעיון יישומייציע כל משתתף 

חירום אנו נדרשים לעשות הבחנה ברורה בין עיקר לתפל ולהקדיש זמן לעיקר.  תותישבעלציין 

אסור להזניח תהליכים  ,שבועות ארוכים כבר החירום הנוכחית נמשכתכיוון שמציאות עם זאת, 

אפשר . ארוכי טווח שהתחילו טרם הקורונה או שאמורים להתקיים בעתיד הקרוב והרחוק

 .לבקש מכל אחד לרשום לעצמו תחומי עשייה מיידיים ועתידיים ולהגדיר זמן לביצוע

 

 הצעה למפגש צוות: חלוקת זמן .3



  פתיחה

( שהתרחש מסובךהמנחה יבקש מכל משתתף לספר על שינוי בלוח הזמנים )מבורך או  – 24/7

 .המצב עקב ובבית

 המפגש מהלך

שלו מחודש ינואר יומן בהמנחה יבקש מכל משתתף לפתוח באקראי דף שבועי  .א

. המנחה יבקש מכל אחד לסמן אילו אירועים )פגישות, פעילויות, סיורים( היו האחרון

 . באותו שבוע יותרבחשובים 

 המנחה יבקש מהמשתתפים להתבונן ביומן שלהם בשבוע החולף או בשבוע הבא.  .ב

 המנחה ישאל: .ג

 בין לוחות הזמנים של שני השבועות מהם ההבדלים העיקריים? 

 ?אילו אירועים בלוח הזמנים שלכם אתם מקפידים לקיים גם בזמן הקורונה 

 ?מהם הקריטריונים לבחירת אירועים אלו 

 ?על אילו דברים ויתרתם מראש? מדוע 

 ?אילו אילוצים חייבו אתכם לשנות הרגלים 

  ולהקדים דחוף לחשוב.  חייבה אותנו להקדים עיקר לתפלהמציאות החדשה

 .האם אתם מרגישים שאתם מנצלים את הזמן כראוי? הסבירו

 ?במי תוכלו להיעזר כדי ליעל את עבודתכם 

 סיכום

ולהציע מניסיונם דרכים  המנחה יאפשר למשתתפים להציע או לתאר את סדר היום שלהם

 עבודה במציאות הנוכחית.הייעול דרכי ללשיפור ו

 

 

 

  

 

 


