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 בריאות בבתי ספר  יסודיים-חינוכי-מענה רווחתי –ב "תוכנית מרח

 
 

 רציונאל

הנתונים המתפרסמים אודות מצבם של ילדים ובני נוער מצביעים על עליה מתמדת בשיעור האלימות והתנהגויות 

 20% 2002ח מחקר הערכה של  מכון ברוקדייל  עולה כי בשנת "מדו. בהישגים וקשיים חברתייםירידה , תסיכוניו

הוגדרו  825,255 -מהילדים היו מוכרים לשירותי הרווחה וכ 795,224, מהילדים בישראל הוגדרו כילדים בסיכון

 .בסיכון ישיר

 

 תיאור התכנית

, בין בית הספרלמידים בסיכון  ומחזקת את  הקשר בעבודה עם תהמורה  תפיסת תפקידייעודה להרחיב את 

שינוי מערך העבודה מתפתח במישור המערכתי תוך הנגשת השירותים הטיפוליים והרווחתיים  . לקהילה ולהורים

התוכנית פועלת להרחבת המענים הבית ספריים למען תלמידים על רצף הסיכון על  .לתוך  ובאחריות בית הספר

 :ידי

 .משיגים ועל רצף הסיכון-רה במתן מענים רגשיים חברתיים ולימודיים לתלמידים תתהרחבת תפקיד המו -

כולל פעולות להגברת המעורבות וההשתתפות של ההורים , עבודה עם ההורים ברמה פרטנית וקבוצתית -

 . בחיי בית הספר

 .ס"ס ובין הרווחה וטיפול בתלמיד בשעות שלאחר ביה"חיזוק ומיסוד הקשר והממשקים בין ביה -

משיגים ועל רצף הסיכון ודמויות משמעותיות בחייהם -ספריים לתלמידים תת הרחבת המענים הבית -

 (.טיפולים פסיכולוגיים ותרפיות בהבעה ויצירה)בפסיכותראפיה בית ספרית 

הרחבת המענים החברתיים לתלמידים ולמשפחותיהם להגברת מעורבות ההורים ותחושת השייכות של  -

 . לפיתוח כשרים חברתייםהתלמידים לבית הספר ו

 מטרת התכנית

 

של תלמידים בסיכון ולצמצם את הנשירה הסמויה ולהביא    well beingב מבקשת לשפר  את ה "תכנית מרח 

 . לשיפור בתפקוד הכולל של התלמיד

http://www.education.gov.il/shefi


 אוכלוסיית היעד

 

מורים ואנשי מקצוע מובילים בבית ; ר יסודיים באזורי מצוקה ופריפריההלומדים בבתי ספ 5-92ילדים בגילאי 

 . הורים וקהילה, הספר

 

 :מספר מקבלי המענים

 

טיפולים ) בתוכנית יקבלו התערבות ישירה אינטנסיבית, לל תלמידי בית הספרמכהמאותרים  92% .1

  (.סיוע מתמשך רגשי וחברתי, תרפיות, פסיכולוגים

 .או מענה חברתי/טיפול ו, המאותרים יקבלו הדרכהמהורי התלמידים  90% .2

שילוב , עבודה פרטנית עם המורה)מכלל תלמידי בית הספר והוריהם יקבלו מענים מניעתיים  20% .3

 (.שילוב במענים קיימים בבית הספר, בפעילויות לא פורמאליות

 900%, ידיהםממחנכי התלמידים המאותרים יקבלו הדרכה לעבודה חינוכית אפקטיבית עם תלמ 50% .4

 .מצוות מוביל של בית הספר יתמקצע בקידום רגשי לימודי וחברתי של התלמידים כפרטים

 

 

 יעדי התכנית

 

  גיבוש צוות בין מקצועי הפועל בתוך בית הספר באופן מובנה וקבוע 

   איתור טיפול ומעקב אחר תלמידים בסיכון 

 חיזוק הקשר עם ההורים והקהילה 

 ק בין חינוך לרווחה ברמת בית ספר והיישובהבניית  נוהלי עבודה בממש 

 

 תיאור התהליך

 

  עליהם תוטל על המלאכה רווחההו הטיפול חינוךהס בתחום "היישוב וביה ברמתכוחות מובילים  זיהוי. 

  וגיבוש תכנית  (בהלימה לפרופילים ומיפוי של התוכנית הלאומית)דרגות תפקוד איתור תלמידים על פי

 .עבודה בית ספרית על פי ממצאי המיפוי ועל פי דרישות המשרד

 יצירת מסגרות זמן לפיתוח תפיסת  בית הספר לעבודה עם ילדים בסיכון  ויצירת צוות עבודה בין מקצועי. 

דרך תכנית " ב"מרח"תופעל השתלמות מורים בשם " אופק חדש"בבתי ספר בהם פועלת תכנית 

 .באישור המפקחים, תההשתלמות השנתי



  ומעגל אנשי המקצוע בבית הספר לעבודה חינוכית הרווחתית והחברתית הרחבת  מסגרת עבודה

 .רכז חברתי ועובד סוציאלי, ם בהבעה ויצירהמטפלי, ס "פסיכולוג ויועץ ביה -וחברתית רווחתית

  יצירת שותפות הורים ובניית מסגרות משותפות להורים וילדים כחלק 

 .ה בחיי בית הספרמובנ      

 איגום משאבים ותכלול תוכניות ברמה יישובית ובית ספרית. 

 

 

 : בדיקה מקדמית להיתכנות התכנית בישוב

 

בדיקה מקדמית עם השירות הפסיכולוגי ועם הייעוץ הבכיר היישובי והמחוזי של יכולת גיוס כוח אדם  -

 . מתאים להפעלת התוכנית

 . בדיקה מקדמית עם הרווחה המקומית על יכולת גיוס עובד סוציאלי שיעבוד מטעמה במרחב בית הספר -

 . בדיקה מקדמית עם מנהל בית הספר על היתכנות הרחבת המענים ברמת בית הספר -

 

מנהלי התוכנית ברמה ארצית מטעם יש לפנות ל, לקבלת פרטים להקמת התוכנית ביישובי התוכנית הלאומית

  :מובילים את ההקמה של התוכנית ביישובים ומלווים בשוטף ניהולית ומקצועית את התוכניתי ה"שפ

 mazalmenahem@gmail.com, ר מזל מנחם"ד

 h_shai@netvision.net.il , ר שי חן גל"ד

 

 

  

 
 
 
 

 


