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 חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באומנויות

 

משרד החינוך  -י"וינט ישראל והיחידה להתמודדות עם מצבי לחץ של שפ'ג-התוכנית פותחה על ידי אשלים

באמצעות הבעה ויצירה במוסדות חינוך , תחת עבודה טיפולית רציפה, והופעלה בהיקף נרחב בישובים שנפגעו

בתוכנית יינתן טיפול . עולים או כאלה שאותרו כזקוקים לעבודה רגשית רציפה/בסיכוןבהם קיים ריכוז של ילדים 

המטפלות יקיימו היוועצויות קבועות עם צוות  ;שיעבדו בבתי הספר, י מטפלות בהבעה ויצירה"קבוצתי ופרטני ע

בתוכנית  ;מצוקהבית הספר כדי להגביר את יכולותיהם להוות מבוגר משמעותי המסוגל לסייע לילדים הנמצאים ב

יושם דגש על הפיכת האקלים בבית הספר  :תינתן הדרכה לחלק מההורים הזקוקים לסיוע בהתמודדות עם ילדיהם

 . לאקלים המאפשר זיהוי וסיוע לילדים במצוקה בשגרת בית הספר

 

 מטרות התוכנית

חיים קשים ולחזק משאבי שיאפשרו לילדים עיבוד של אירועים או תנאי , בניית מסגרות קבועות לעבודה רגשית

קבוצות עבודה . המסגרות הללו יתרמו לאיתור של ילדים הזקוקים לסיוע טיפולי נרחב ומעמיק יותר. התמודדות

במסגרות אלו יינתנו . יהוו מענה טיפולי נרחב לילדים הנמצאים במצוקה,אלו או במקרים מיוחדים הסיוע פרטני

 . ם והדרכת צוות בית הספרטיפולים קבוצתיים באומנות לצד הדרכת הורי

 

 אוכלוסיית היעד

 . ילדים בבית הספר הנמצאים במצוקה וזקוקים לסיוע

 

 היקף פעילות

מספר המטפלות באומנות תלוי במספר בתי הספר . כל מטפלת באומנות תעבוד יום בשבוע  בבית ספר שיבחר

 . הזקוקים לסיוע

 

 תיאור תהליך

 :התהליך כולל

 .ם בתוכנית והמטפלות באומנות בשיתוף של הפיקוח על בתי הספרבחירת בתי הספר המשתתפי -

 . הדרכת צוותי בתי הספר על ההפניה של הילדים לתוכנית ועל תפקיד הצוות החינוכי עם הילדים הללו -

, הדרכה הורים, בחירת הילדים לטיפול אינטנסיבי המקבלים תוכנית טיפולית הכוללת טיפול באומנות -

 . ומההדרכת צוות חינוכי וכד
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 כח אדם

 . מטפלת באומנות לבית ספר -

 

 מספר מקבלי מענה ישיר

 

 . תלמידים במצבי מצוקה וסיכון מטופלים אינטנסיבי 03עד  03 -

כלל מחנכי התלמידים המטופלים שותפים לתובנות המתפתחות בטיפול על סוג המענים המביאים  -

 . לשיפור תפקוד התלמידים  בבית הספר

 .  מחצית הורי התלמידים זוכים להדרכה מתמשכת מהמטפלת לאומנות -

 

וינט ישראל בהצלחה באופן נרחב בקרב ילדים 'ג -התוכנית פותחה והופעלה במשותף עם אשלים: הערה

תוצאות ראשוניות של מחקר נלווה . חיפה ועוטף עזה, ילדים במלחמה ולאחריה בצפון, שפונו מגוש קטיף

 .הקבוצה והמערכת, יובית ביותר על הפרטמצביעות על השפעה ח

 

 

  כתובת לפנייה

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

 h_shai@netvision.net.ilרכז פרויקטים ביחידה להתמודדות עם מצבי לחץ ,גל-ר שי חן"ד
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