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 ס"ובמצבי משבר במסגרת ביה, מענה רגשי במצבי מצוקה וסיכון-(חם)חדרי שלווה 

 

 תיאור התוכנית

, חברתיים, על רקע קשיים רגשיים אישיים, במסגרת בית הספר, טיפולית לילדים-חדר חם הנו תכנית חינוכית

רפיה תתפיסת העבודה של החדר החם נשענת על ההנחה כי . משפחתיים או בעקבות חשיפה לחוויות טראומטיות

משפרת את איכות , ובביתבבית הספר , בית ספרית הנתמכת על ידי המבוגרים המשמעותיים שבחיי הילדים

מגדילה את גורמי ההגנה ומקטינה את גורמי הסיכון ותורמת להשתלבות , היחסים שבין הילדים לבין המבוגרים

 . פרודוקטיבית יותר בבית הספר

טיפול , הפועלת לאיתור, כמסגרת תרפויטית בו פועל החדר החם , התכנית מסייעת לבית הספר לעצב מקום פיזי

 . בכל שעות פעילות בית הספר הפתוח, ומעקב 

 

 מטרות התוכנית

  תוך מתן מענים טיפוליים במצבי קושי , יצירת סביבה פיזית מיטיבה עבור הילדים בתוך ובאחריות בית הספר

 .ומשבר על רקע רגשי חברתי ומשפחתי

 יברסלינגיש ואונ, הקמת חולייה ברצף המענים בין בית הספר לשירותים הקהילתיים ביישוב באופן זמין. 

 הרחבת הידע והדרכה למורים . 

  הרחבת רפרטואר המענים החינוכיים בנוסף לתגובות של ענישה או השעיה בטיפול בבעיות משמעת

 . והתנהגות

  ס"חיזוק והדרכת הורים במצבים של קשיי הסתגלות לביה . 

 כמסגרת , רות הטיפולאו באופן מתוכנן לפי מט" עזרה ראשונה"כ רפואיים -שילוב פסיכולוגים ומטפלים פרא

   . משלימה לעבודת הצוות החינוכי

  חיזוק תחושת המסוגלות וירידה בהתנהגות בלתי סתגלנית . 

 מקום פיזי למפגש הורים וילדים במהלך ובהמשך ליום הלימודים יצירת. 
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 אוכלוסיית היעד

 .תלמידים בבתי הספר הנמצאים במצוקה רגשית

 

 

 :מספר מקבלי המענים

 

יקבלו התערבות ישירה אינטנסיבית בתוכנית , ילדים והוריהם המאותרים מכלל תלמידי בית הספר 07-כ .1

הבחירה . וחלק קבוצתיות, חלק מההתערבויות יהיו פרטניות(. תרפיות, טיפולים פסיכולוגים, התערבות ייעוצית)

 . נמשכים בממוצע כשעהו, המפגשים נערכים בתדירות של אחת לשבוע. תיעשה בהתאם למאפייני התלמיד 

ההורים יכולים לקבל (. או טיפולי, הדרכה, ייעוצים-מהורי התלמידים המאותרים יקבלו מענים חינוכיים 07% .2

 . בהתאם לצורך, הדרכה פרטנית או קבוצתית

 .כלל מחנכי התלמידים המאותרים יקבלו הדרכה לעבודה חינוכית אפקטיבית עם תלמידיהם .3

 

 היקף הפעילות

 פתוח בכל שעות פעילות בית הספר החדר החם 

 

 תיאור התהליך

  היועצת הבכירה, ח"מנהל השפ, מנהל מחלקת החינוך)שיתוף כלל הגורמים המקומיים בהקמה ובהפעלה ,

 (.הפיקוח ונציגי השירותים בקהילה

 בחירת בתי ספר . 

 מיפוי צורכי הילדים ואיתור כוח אדם טיפולי מתאים . 

 מנחה התכנית צוות בית ספר באמצעות  לווי . 

 צורכי אוכלוסיית בית הספר  הצטיידות ועיצוב על פי,גיבוש תפיסת העבודה של החדר . 

 מתאימים  ההורים ויצירת מענים  זיהוי צורכי . 

 

 

 כח אדם

. ו שילוב מטפלים בהבעה ויצירה/או, ס"רכז ומנחה בית ספרי הרחבת שעות העבודה של היועצת ופסיכולוג ביה

ס מקבלת שעתיים לצורך "ויועצת ביה, שעות 4-0הפסיכולוג והמטפלת באומנות עובדים יום עבודה של בדרך כלל 

 .עבודה מול ילדים וניהול מקרה

 

 



 ('לא מזוהה עם שכבה מסוימת וכד –בעדיפות מקום ניטרלי (. )כיתה)חדר  –מקום 

,  מספרים, יכלים בגדלים שונים לאכסוןמ, קופסאות, כסאות, שולחנות-( הצטיידות חד פעמית)  ריהוט וציוד קבוע

 'וכד, שטיח לוחות קיר, כלי עבודה, מפות ניילון

 'כלי מוסיקה וכד,משחקים, חומרי יצירה: חומרים מתכלים

 'תיאטרון כד, יצירה , "תחפושות"פינת : הקמת פינות יצירה ומשחק כמו

 .מוסיקה להרפיה, טייפ, מזרונים: ציוד נוסף

 

 

 כתובת לפנייה 

  yochisi@education.gov.ilי "שפ, מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ, טוב-י סימןיוכ

 mazalmenahem@gmail.com, ר מזל מנחם"ד

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

 



 


