
מה עושים בסיכום הדיון? 
מציגים את הנקודות המרכזיות שעלו ואומרים תודה

הציגו את הנקודות המרכזיות שכתבתם בסיכום: הזכירו למשתתפים שאת הנקודות האלו אתם תעלו לאתר בסיום הדיון. 
מומלץ לשאול אותם מה הרעיון הכי חשובים למימוש.

הזכירו למשתתפים – יש עם מי לדבר: במהלך המפגש ייתכן ויעלו קשיים אותם חווים המשתתפים, יש עם מי לדבר, 
פרטי יצירת הקשר עם גורמים מוסמכים שערוכים לסייע עם תחושות לחץ קושי ודיכאון, נמצאים גם בסוף הסרטון:

קופת חולים מכבי: 3028* | קופת חולים מאוחדת: 3833* | קופת חולים כללית: 2708* | קופת חולים לאומית: 
02-6335209, לדוברי השפה הערבית: 04-6111891 | עמותת ער"ן: 1201 שלוחה 6

תכף מתחיל הדיון, מה להכין?
1. סרטון – פיתחו אותו כך שיהיה זמין לשיתוף מסך.

2. שאלות כתובות בדף נפרד– למקרה שתצטרכו לחזור על שאלה.
3. כלים לסיכום – עם דף ועט, בצ'אט של הפלטפורמה המקוונת או

    בכל דרך שנוחה לכם.
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מה עושים בחלק השני? 
מדברים על שתי השאלות הנוספות

הצגת השאלה השנייה ודיון: מהם הדברים שמסייעים לכם להתמודד עם מצבי לחץ ומתח?

תתי שאלות אופציונליות:
• אנשים רבים פיתחו הרגלים חדשים בתקופת הקורונה, אימוני כושר בזום, הליכות, הימנעות מצפייה בחדשות ועוד... 

  האם גם אתם פיתחתם הרגלים כאלו?
• האם אתם נוהגים להיעזר במשפחה, חברים או חברי קהילה? אם כן, איך אתם מתמודדים עם הריחוק החברתי?

   
הצגת השאלה השלישית ודיון:

אילו רעיונות ופתרונות יש לכם לתכנית הלאומית להתמודדות עם מצבי לחץ ומתח?

• הרעיונות שלכם יכולים לכלול פתרונות רחבים או מצומצמים,
  מהרמה המקומית ועד לצעדים שיינקטו על ידי משרדי

  הממשלה.

מה עושים בחלק הראשון? 
מכירים ומדברים על שאלת הפתיחה

וודאו שכולם עלו לשיחה

ברוכים הבאים והיכרות: מומלץ לעשות סבב היכרות קצר, אפשר להכין מראש שאלת היכרות שאינה קשורה לנושא הדיון 
למשל, בקשו מהמשתתפים להציג את עצמם ולספר בקצרה על הסרט האחרון שראו, הספר האחרון שקראו או כל שאלה 

אחרת שיכולה לשבור את הקרח.

הגדירו את כללי השיח: כל רעיון ראוי, לא חייבים להגיע להסכמה. כולם מדברים, בין אם בסבב או בפנייה כל פעם 
למשתתפ/ת אחר/ת. מי שלא מדבר/ת שמה את המיקרופון על השתק.  

הצגת הסרטון

שאלה ראשונה:  מתי חוויתם לחץ ומתח בתקופה האחרונה? 

תתי שאלות אופציונליות:
• איפה ומתי אתם חווים הכי הרבה לחץ? מה מגביר לחץ בחיי היום?

   (חוסר וודאות/עומס/התחלות חדשות וכו')


