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-תוכנית חינוכית פסיכו - משיגים בסיכון-איתור והתערבות מגדלת עם תלמידים תת -רווחת הפרט 

 חברתית להרחבת המענים הבית ספריים לתלמידים בסיכון

 

 תיאור התוכנית

במצבי , משיגים-יועצים חינוכיים ומדריכים מיומנים להדרכה מערכתית ופרטנית בהתמודדות עם תלמידים תת

יעמידו לרשות המחנכים והמורים כלים להיכרות עם התנהגויות סיכון שונות ופיתוח היכולת שלהם , מצוקה וסיכון

יתמכו באמצעות קונסולטציה עקבית , וניםלאתר ולזהות תלמידים המגלים סימני מצוקה או שרויים במצבי סיכון ש

, בשגרת חיי בית הספר, כוונת התוכנית לסייע. בהתערבויות של המחנכים בעבודתם עם התלמידים בסיכון

מורה , מחנך)לתלמידים המצויים במצבי סיכון זמניים או מתמשכים לקבל התייחסות מגדלת של בוגר משמעותי 

תוך ליווי גם בהיבטים הקשורים , יד בהתמודדות התפקודית הכוללת שלושיעמוד לצד התלמ( איש צוות, מקצועי

מקיימים תמיכה , ס והמערך המסייע שלו"המרקם הטבעי של צוות ביה. בהתמודדות עם מצבי הסיכון בחייו

 . ומסייעים לתלמידים במצוקה להתמודד ולהגיע לתפקוד מרבי התוך תנאי חייהם, שאיננה מתויגת

 

 מטרות התוכנית

במגוון רחב , מטרת העל היא להביא לשיקום ולתפקוד תקין של תלמידים המזוהים כתלמידים בתהליך סיכוני

 .של מצבי חיים

 פיתוח היכולת של הצוות החינוכי לאתר ולזהות תלמידים במצבי סיכון שונים. 

 הקניית ביטחון מקצועי להימצא במגע מגדל ותומך עם תלמידים במצוקה. 

 וותי החינוך לנהל שיחה כיתתית משמעותית בנושאים המעסיקים ומטרידים את העשרה של כישורי צ

 .התלמידים

 מתן ידע וכלים בסיוע ראשוני במקרים של סיכון ומצוקה למורים. 

  פיתוח מיומנות לנהל שיחה אישית עם התלמיד ולהשתית תנאים בית ספריים תומכים כדי לקדם את הסתגלותו

 .והתמודדותו

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


 לעשות שימוש בכלים מקצועיים כדי , על ידי יועצים ומדריכים שהוכשרו לכך, ת למוריםקונסולטציה מתמשכ

ובמפגש , התנהגותיות, חברתיות, במטלות לימודיות, להביא לשיפור בתפקוד ובהסתגלות של תלמידים בסיכון

 .תומך עם עולמם הפנימי

 התערבות קצרת מועד עם תלמידים מאותרים בסיכון והוריהם. 

 יםליווי להור. 

 

 אוכלוסיית היעד

 .מחנכים ומורים המלמדים בכל המסגרות החינוכיות

 .אוכלוסיית התלמידים המאותרת המגלה סימני מצוקה בבית הספר

 מספר מקבלי מענה ישיר

 . חברתי-פסיכו חינוכי אינטנסיבי מענה יקבלו בחייהם משמעותיות ודמויות הוריהם מאותרים תלמידים 06 -

 .ספריים הבית המענים של יותר טובה להתאמה יזכו הספר בית תלמידי מכלל 26% -כ -

 .בסיכון תלמידים עם מגדלת חינוכית בעבודה יתמקצעו המאותרים התלמידים מחנכי כלל -

 . הסיכון רצף על תלמידים עם הישירה ההתמודדות את ישפרו הספר בית מחנכי מכלל 06% -

 

 היקף הפעילות

עם צוותי חינוך בהעשרת מיומנויות ההתמודדות שלהם עם תלמידים יועצים יקצו נתח זמן לתמיכה ולעבודה 

 .בסיכון

 .מורים ומחנכים ייטלו על עצמם תפקיד פעיל בסיוע לתלמידים שיזוהו כנמצאים בתהליך סיכוני

בשילוב גורמי תמיכה מחוץ , פסיכולוגית, ס הכולל יועצות"תתבצע הסתייעות בכוחות המקצועיים של צוות ביה

 .לבית הספר

 

 תיאור התהליך

ורכישת כלים לאינטראקציה , דרכי איתור ומיפוי תפקוד, כולל תהליך למידה של מגוון מצבי סיכון 'שלב א

 .משמעותית עם התלמידים שאותרו

המשך ליווים , טיפול בילדים, איתור התלמידים בסיכון או במצוקה, כולל יישום הנלמד בעבודה השגרתית' שלב ב

 .ות מקצועית משלימהאו הפנייתם להתערב/ו

 

 כוח אדם

י "יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים בוגרי ילדים בסיכון או צח)יועצים ומדריכים מיומנים בנושא תלמידים בסיכון 

 .ספרית או היישובית-שילוו קבוצות מחנכים ומורים ברמה הבית( או מדריכים מיומנים לנושא

 

 

 



 : בדיקה מקדמית להיתכנות התוכנית

 

מפקח בית הספר ומנהל בית הספר המבקש את התוכנית של יכולת , בדיקה מקדמית עם הייעוץ הבכיר -

והימצאות יועץ  1לקידום תלמידים בסיכוןמומחה להדרכת מורים  -גיוס כוח אדם מתאים להפעלת התוכנית

 .חינוכי שמקבל על עצמם את הובלת ההתערבות הפרטנית והמערכתית עם תלמידים מאותרים

בדיקה מקדמית עם מנהל בית הספר להיתכנות התוכנית היות והיא מחייבת הקצאת זמנים קבועים  -

 .למידים בסיכון מאותריםלעבודה ישירה עם הת, לפיתוח המחנכים בעבודה עם תלמידים בסיכון

 . ח"הפעלת הפסיכולוגים תעשה בתיאום עם מנהל השפ: הערות

 

 

 

 מקורות מידע

המפתחת את , ר פלורה מור"בראשות ד)וינט אשלים 'י ג"הגישה הטיפולית הכלולה בפרויקט זה פותחה ע

במסגרות בהן , הארץ והיא מיושמת מזה כתשע שנים בכל רחבי, י"בשיתוף עם שפ( המפעלים החינוכיים באשלים

 .מצויים יועצים ופסיכולוגים חינוכיים אשר הוכשרו בידע ובגישות שבבסיס הפרויקט

  

 :כתובת לפנייה

 limor29@bezeqint.netי  "מרכזת נושא ילדים ונוער בסיכון בשפ, לימור אפלבאום 

 h_shai@netvision.net.il,  גל חן שי ר"ד
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 וביישובי עובדים הם בו בישוב המקצועי הפיקוח עם מתואמים להיות מתבקשים ההדרכה לתפקיד מתמנים אשר י"שפ עובדי 

 הייעוץ עם חינוכיים והיועצים ח"השפ עם ההדרכה לתפקיד הכניסה את יתאמו חינוכיים פסיכולוגים -הלאומית התוכנית
. הבכיר  
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