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 מרכז טיפולי לילדים בעלי קשיי התנהגות -ה"מטיב

התערבות זו . י להתערבות טיפולית לילדים המגלים בעיות בהתנהגות"ה הינו פיתוח חדש של שפ"מטיב
המשפחתית , והן בסביבתו הקרובהבעל קשיי התנהגות מערך טיפולי רחב הכולל  טיפול הן בילד מצריכה 

כיוון שהאלימות צומחת לעיתים קרובות מתוך , וכח כאפקטיביטיפול פרטני בלבד לא ה .והחינוכית
יש צורך בהערכה , על מנת לבחור את מסלול הטיפול המתאים ביותר לילד .האינטראקציה בין הילד לסביבתו

קשיים , ADHDקשיים אובייקטיביים כגון )יולוגית טאמקצועית של הגורמים להתנהגות האלימה הן מבחינה 
והן מבחינת ( לקויות למידה שונות וכדומה, קשיים בתקשורת חברתית, רולוגי וביולוגיבויסות על רקע נוי

הטיפול חייב לקחת בחשבון התערבות רב מימדית שמטפלת הן בילד והן  .הדינמיקה האישיותית והמשפחתית
 .ומספקת הדרכה לצוות החינוכי שעובד איתו, במשפחתו

בשיתוף אגף י "אלימות בשפבטוח וצמצום אקלים קידום כחלק מהרצף הטיפולי המוצע על ידי היחידה ל
ח המקומי בשיתוף עם "הניתן על ידי השפ, קשיי ההתנהגות עםנבנה מענה טיפולי מקצועי בילדים פסיכולוגיה 

 .הצוותים הטיפוליים של מערכות החינוך בישוב

י והדרכה "נים ייעודיים משפבעזרת תק, ח שעברו הכשרה רלוונטית"פסיכולוגים מהשפ י"מופעל עהמרכז 
לאחר הערכה מקצועית של התאמה לתוכנית מורכבת . הילדים מאותרים במספר בתי ספר ברשות. בתחום

  .הקבוצות להתערבות

 :הקריטריונים להפניה

ס על ידי "שהנסיונות לטפל בו באמצעים הקיימים בבי, ילד הסובל מבעיות התנהגות בינוניות עד קשות -
 .ויש הערכה כי הוא זקוק לטיפול מעמיק, לא צלחו הצוות הבית ספרי

יש צורך בעבודה מקדימה של הצוות החינוכי של . משפחה המעוניינת בשינוי ומסוגלת לשיתוף פעולה -
 .ס על מנת לגייס את ההורים לצורך העיניין"ס ופסיכולוג בי"בי

 :המודל הטיפולי

, הרגעה עצמית, למידה של שליטה עצמיתשיתמקדו ב, קבוצות טיפוליות לילדים על פי קבוצות גיל -
 .CBTהגישה הדומיננטית היא . מיומנויות חברתיות והתמודדות עם תסכולים

 .הדרכת הורים פרטנית אינטנסיבית  -

 .הדרכה של הצוות החינוכי וליוויו -

משרה המחולקת בין צוות  51%בתקינה של , ילדים בשנה 51-02לפי ההערכה הראשונית מומלץ על טיפול ב 
 .המרכז

 55ב ל "והתרחב בשנת הלימודים תשע, אחד למחוז, ים"א בשישה שפח"הפיילוט החל בשנת הלימודים תשע
 .מרכזים במחוזות השונים

ההורים וצוותי , משובים של הילדים לאורי אנשי המקצוע בשדה "אות ראשוניות של הערכת הפילוט עתוצ
 .יתמראות על אפקטיביות גבוהה ביותר של התוכנ, החינוך

 :ה"הישובים בהם מופעלת מטיב

 מחוז דרום מחוז ירושלים מחוז חיפה מחוז צפון מחוז תל אביב מחוז מרכז 

 שדרות מעלה אדומים חדרה נהריה חולון כפר סבא שנה שניה

 רעננה שנה ראשונה
 אלעד

 דרום השרון

 איכסל רמת גן
 בית שאן

 אילת מודיעין זכרון יעקב
 קרית גת
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