
 

 מקבלים   חניכים   חדשים 
 

 מאיה:    קבלת   חניכים   חדשים   זה   דבר   מאוד   כיף!   כאן   תוכלו   ללמוד   איך   ניתן   לקלוט   חניכים 
 חדשים   בצורה   שתהפוך   את   השילוב   שלכם   להצלחה! 

 
 הכל   מתחיל   עם   השיחה   הראשונה   בטלפון   עם   המשפחה.   אתם   רוצים   להכיר   אותם,   לענות   על 

 השאלות   שלהם   ולגרום   להם   להרגיש   בנוח   איתכם. 
 

 בנוסף,   לוקח   זמן   לאמוד   אם   התכנית   יכולה   לענות   על   הצרכים   של   הילד.   האם   יש   אתגרים 
 רפואיים   או   של   נגישות   שהתכנית   לא   יכולה   לעמוד   בהם?   האם   הילד   צריך   תמיכה   אישית   של 
 אחד   על   אחד   שהתכנית   לא   יכולה   להציע?   חשוב   להיות   כנים   ולכבד   את   ההורים   והמשפחות. 

 
 אביטל   המדריכה:    במהלך   השיחה   הראשונה   אנחנו   שואלים   את   ההורים   על   הילדה   שלהם,   מה 

 שמה,   גילה   ואיפה   היא   לומדת.   מה   התחביבים   שלה,   היכולות   שלה   והדברים   שיותר   קשים   לה. 
 אח"כ   אנחנו   קובעים   זמן   להיפגש   על   מנת   להכיר   פנים   מול   פנים. 

 
 מאיה:    חכי!   שכחת   לשאול   לגבי   האבחון   של   הילדה! 

 
 אביטל   המדריכה:    לא   שכחתי!   בשותף,   אנחנו   מתמקדים   בצרכים   של   הילדים   ולא   בתווית 

 שלהם.   אנחנו   רואים   מעבר   לאבחון   וחושבים   מה   יעזור   להם   בקייטנה   על   מנת   שתהיה   להם 
 חוויית   הצלחה. 

 
 מאיה:    פגישה   פנים   מול   פנים   היא   הכרחית   על   מנת   לבנות   אמון   ולפתח   קשר   חיובי   עם   הילדה 

 וההורים   שלה. 
 

 תוכלו   ללמוד   הרבה   יותר   על   הילדה   ע"י   שאילת   שאלות   וצפייה   בדינמיקה   המשפחתית.   זהו   גם 
 זמן   אידיאלי   למלא   יחד   טפסים.   כך   תוכלו   לקבל   תשובות   מלאות   לשאלות   הכי   חשובות   כגון 

 תרופות,   בעיות   רפואיות   ואתגרים   מיוחדים. 
 

 דרך   טובה   להתחיל   את   המפגש   ולגרום   לכולם   להרגיש   בנוח   היא   להראות   סרטון   קצר   מהתכנית. 
 משהו   כיף   ואנרגטי   שבו   רואים   ילדים   נהנים   כמובן. 

 
 תופתעו   לגלות   איך   שותפות   אמיתית   נוצרת   כך. 

 
 מומלץ   שרכזת   מנוסה   תארגן   ותנחה   את   ביקור   הבית   או   הפגישה.   כדאי   ללכת   בזוגות,   כך   איש 

 צוות   אחד   יכול   לשחק   עם   הילדה   בזמן   שאיש   הצוות   השני   ינהל   שיחה   עם   ההורים   ויצפה 
  באינטראקציות. 
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 אביטל   המדריכה:    אנחנו   מקבלים   טיפים   הכרחיים   מההורים   איך   ניתן   לערב   את   הילדה   ולהינות 

 איתה.   אנחנו   גם   לומדים   על   האתגרים   שעלולים   לצוץ   עם   הילדה   וכיצד   ניתן   לענות   על   הצרכים 
 שלה. 

 
 מאיה:    מה   הדבר   הבא?   לקבל   אישור   מההורים   לדבר   עם   עוד   צוות   שתומך   בילדה   כמו   מחנך, 

 עו"ס,   מטפלת,   מדריך   כדורגל.   אתם   רוצים   לדבר   עם   אנשים   שמכירים   את   הילדה   מחוץ   לכותלי 
  הבית.   יש   להם   פרספקטיבה   אחרת,   הם   רואים   את   הילדה   במסגרות   חברתיות   שונות. 

 
 חשוב   לשמור   רישומים   מדויקים   על   כל   המידע   שאספתם   על   מנת   שתוכלו   לעדכן   אותם   לפי 

 הצורך   ולשמור   אותם   בתיק   האישי   של   הילדה.   הרישומים   האלו   יהיו   שימושיים   בהכנות   לתכנית, 
 הכשרת   צוות   ובזמן   התכנית.   עליכם   לשתף   את   הצוות   במידע   רגיש   על   הילדה   באופן   הולם 

  ובצורה   רגישה   ומכבדת. 
 

 אביטל   המדריכה:    אנחנו   ממשיכים   את   הקשר   עם   ההורים   בכך   שכמה   ימים   לפני   הקייטנה 
 אנחנו   מתקשרים   אליהם   על   מנת   לתת   להם   מידע   לוגיסטי.   במהלך   הקייטנה   אנחנו   משתפים 

 אותם   בהצלחות   של   הילדה   במהלך   היום   בוואטסאפ. 
 

 לפי   התגובות   החמות   של   ההורים   אנחנו   רואים   שהם   מרגישים   שותפים   לתהליך.   חשוב   לנו 
 שההורים   ירגישו   שותפים   ויעבדו   יחד   איתנו   כדי   שהחוייה   של   הילדה   שלהם   תהיה   מוצלחת. 

 
 מאיה:    עיינו   ברשימת   הקליטה   לדוגמה   שיצרנו   בלינק   למטה   והתאימו   אותה   לצרכים   של   התכנית 

 שלכם! 
 תהליך   הקליטה   שנעשה   בצורה   מחושבת   עוזר   לכולם.   זה   נותן   תחושה   לילדה   ולמשפחה   שרוצים 

 אותם   בתכנית.   זה   מאפשר   לצוות   לאסוף   מידע   שהם   צריכים   וזו   דרך   מצוינת   להתחיל   עבודה 
  בשותפות   יחד   עם   המשפחות. 
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