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   מודלים חדשים–מועדוניות מתבגרים 

 1010101  :סמל התוכנית

  

   התכניתתיאור

. ס ועד הערב"ית הינה מסגרת טיפולית חינוכית הפועלת בשעות שאחרי ביההמועדונ

החברתיי� , הרגשיי�, ומתייחסת לצורכיה� הפיסיי�" בית ח�"המועדונית משמשת 

� המועדונית מכוונת לסייע למתבגרי� להתמודד ע� משימות. והלימודיי� של המתבגרי

�לגדול ולהשתלב בצורה  בכדי לסייע ביד�, ההתבגרות ובכלל� הצלחה בלימודי

לצאת ממעגל המצוקה ולממש את מלא יכולת� כאזרחי� התורמי� , נורמטיבית בחברה

  .לעצמ� ולחברה

  מטרות התוכנית

• �  השלמת צרכי� בסיסיי� ושיפור הרגלי� בסיסיי� וניהול סדר היו

 .חיזוק כישורי� חברתיי� ושיפור יכולת לאינטראקציה בי! אישית •

 .החברתי של המתבגרי�שיפור תפקוד� האישי ו •

 .חינו" לחיי אחריות ואוטונומיה של המתבגר •

 .שיפור במצב הרגשי •

 .שיפור יכולות לימודיות והקניית כלי� להצלחה בבית הספר •

• � .שיפור במערכת היחסי� בי! המתבגרי� לבי! הוריה

 . הרחבת אופקי� ופיתוח מיומנויות חדשות#העשרת עולמו של המתבגר  •

 .פר ומניעת שוטטותמניעת נשירה מבתי ס •

  מניעת סידור חו$ ביתי •

  

  אוכלוסיית היעד

    :י שניי� או יותר מהמאפייני� הבאי�" המאופייני� ע11#18ילדי� בני . 1.א

  .14#18 ולגילאי 11#14רצוי מועדונית נפרדת לגילאי 

•  �מתבגרי� החיי� במשפחת� ושמצב הוריה� אינו מאפשר לה� לגדל את ילדיה

  .החינוכיי� וההתפתחותיי�, צרכיה� הרגשיי�כראוי ולספק לה� את 

מתבגרי� הזקוקי� לקשר אישי קרוב ע� דמויות קבועות ודוגמא של חיי משפחה  •

� .תקיני

• � .מתבגרי� המגלי� קושי בקשר ע� הוריה

• � .מתבגרי� החסרי� הרגלי חיי� בסיסיי

 .אישית#מתבגרי� המגלי� קשיי� בתקשורת בי! •
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מתבגרי� אשר , התבודדות, התפרצויות זע�:  כגו!מתבגרי� הסובלי� מבעיות רגשיות •

�, הנראי� עצובי� או מדוכאי�, פסיביי� בצורה בולטת, מכונסי� בתו" עצמ

� .מתבגרי� המבטאי� תחושת חוסר תקווה או אדישי� לסביבת

, חוסר משמעת או אלימות, המגלי� לעיתי� תוקפנות: מתבגרי� ע� קשיי התנהגות •

 .בולות או מתבגרי� מתבודדי� חברתיתעסוקי� בבדיקה מתמדת של ג

 .מתבגרי� ע� פערי� לימודיי� גדולי� ביותר •

 .מתבגרי� ע� קשיי� בקשב וריכוז •

 .מתבגרי� ע� מצוקות משבריות סביב גיל ההתבגרות •

  .הורי� המגלי� מוכנות ראשונית להשתת) בתהלי" הטיפולי. 2.א

  תיאור הפעלת התוכנית

תו" שמירה על יצירת אקלי� ח� ומקבל , מתוכנ!במועדונית יופעל סדר יו� מובנה ו •

�  .למתבגרי� והצבת דרישות וגבולות ברורי

נית! , עימי� בשבו ע� תכנו! מראש בי! יומיי� לחמישה ימודולארנית! להפעיל מולד  •

יש לבנות .  ביו�15 מתבגרי� א" במקביל מספר המתבגרי� לא יעלה על 25לקלוט עד 

 .תמודולאריתוכנית ברורה להפעלה 

, הלימודי, התוכנית תתייחס לפ! הרגשי. לכל ילד תבנה תוכנית אישית על פי צרכיו •

 .ההתנהגותי והמשפחתי של המתבגר ,החברתי

יועסקו מורי� מקצועיי� על מנת לענות  , קבועהלימודיתבמועדונית תתקיי� פעילות  •

 .על הצרכי� הלימודיי� של כל מתבגר במועדונית

 אשר נעשה במועדונית החל מחלוקת האוכל ועד קביעת המתבגרי� יהיו שותפי� בכל •

 .תכני� לפעילות חברתית

 .ס המועדונית תפעל לקידו� הקשר שבי! המתבגרי� להוריה�"עו •

  היקף הפעילות

14:30#בי! השעות ,  שעות ביו�5 או 4, המועדונית תפעל בי! יומיי� לחמישה ימי� בשבוע

נאי שמספר המתבגרי� ביו� פעילות לא  מתבגרי� ובת25המועדונית תקלוט עד . 19:30

   .15יעלה על 

   אדםחכו

  : שעות ביו�5 ימי� בשבוע 5המודל ההפעלה של 

 �   משרה כל אחד75%שני מדריכי

   משרה25%ס "עו

�  מורה לשיעורי עזר שעתיי� ביו
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היק) המשרה של המדריכי� משתנה במודלי� השוני� בהתא� למספר ימי ההפעלה 

  .ושעות ההפעלה

  עלויותתקציב ו

  סכו	 למתבגר בחודש  היק( ימי	 ושעות  סמל תערי(

  ח"ש 1684   שעות ביו�5,  ימי�#5ל  9501

   .1488   שעות ביו�4,  ימי�#5ל  9502

  . 1381   שעות ביו�#4,  ימי�#4ל  9503

  . 1224   שעות ביו�5,  ימי�#4ל  9504

  . 1077   שעות ביו�5,  ימי�#3ל  9505

  . 740   שעות ביו�5,  ימי�#2ל  9506

  ח"ש 661   שעות4,  ימי�#2ל  9507

  

  כתובת לפנייה

�  המחלקות לשירותי� חברתיי� ביישובי
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  ן חיברות נערות "קבוצות ח

  1110102   :סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

  .לימודי לנערות#חברתי# חיברות נערות הינה מרכז טיפולי–! "קבוצת ח

  

  מטרות התוכנית

  . שיקו� פרטני וקבוצתי  *

  . העצמה וחיזוק הדימוי העצמי  *

*  �  . הקניית כישורי חיי

  . הקניית הרגלי עבודה  *

  . הכשרה מקצועית בסיסית  *

  . השלמת השכלה  *

  . שילוב בבתי ספר בקהילה  *

  . שילוב במסגרות עבודה  *

  

  אוכלוסיית היעד

סגרת  אשר נשרו ממסגרות לימודי� פורמליות ולא נמצאה לה! מ13#18נערות בגילאי 

  .חלופית בקהילה

  .נערות בעלות קשיי תפקוד והסתגלות

  .נערות בסיכו! ובמצוקה

  . נערות בכל קבוצה30: בו זמנית מספר משתתפות

  

  היקף הפעילות

  .#8:00#15:00מסגרת יומית בקהילה מ

  .אפשרות להארכה עד שנתיי�.  שנה:משך התוכנית

  

  תיאור התהליך

השלמת לימודי� , העצמה וכישורי חיי�: י�התוכנית נעה סביב שלושה צירי� עיקרי

  .והכשרה מקצועית

�וכ! באמצעי� , עבודה קבוצתית, כל אלה מתקיימי� באמצעות עבודה וקשר פרטניי

  .צילו� ואיפור, משחק, יצירתיי� כמו דרמה

נערות נפגעות , נדר'ג, העבודה הקבוצתית הטיפולית מתרכזת בנושאי� כמו חינו" מיני

  .וגישור בי! תרבותי, קשרי א� בת, אלימות והתעללות 

השלמת ההשכלה מתקיימת בקבוצות קטנות המותאמות לרמת הנערות ומופעלת 
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  .ה של משרד החינו""באמצעות תוכנית היל

  .איפור מקצועי ובניית ציפורניי�, בהכשרה המקצועית לומדות הנערות עיצוב שיער

הפקת סרט ומשחק בנושא : פרוייקטי� ייחודיי� לדוגמא שהתקיימו במסגרת הפעילות

  .התנדבות נערות בבתי חולי�, בי! תרבותי

  

  כח אדם

   חצי משרה–ס "עו

  75%רכזת חברתית 

   משרד החינו"–רכזת למידה 

 �  . מתוכנית הילה משרד החינו"–מורי� למקצועות העיוניי

  .מורי� מקצועיי� לפי שעות

  

  תקציב ועלויות

  .17.1ס "תע: ס"מופיע בתע . 300,000

  

  

  ובת לפניה כת

�  צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

   פלאפו!                       מחוז         תש� המפקח

 �  050#6223039                 ירושלי�       ריקה אלקיי

  050#6223469                             ש "ב      רבקה תבל 

  050#6223513                        א"ת      שוש קרק 

  050#6223502                             א "ת      חנה שטקלר 

  050#6223166      )מגזר ערבי (  צפו!    חטו�–נואל אבו 

  050#6223174   ) מגזר יהודי( צפו!       אתי פסי 
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  ידידות, דאגה,  עוצמה–י "עד

  1110103   :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

   . במצוקה ובסיכו! בקצה הרצ)מרכז יו� בקהילה לנערות

  

  מטרות התוכנית

  .אלטרנטיבה לסכנות הרחוב והתדרדרות,  יישוג נערות במצוקה ובסיכו! בקצה הרצ)  *

  . הרחבת אפשרויות הטיפול והשיקו� לנערות במצוקה בקצה הרצ)  *

  .! מעני� הולמי� לנערות במצוקה בקצה הרצ) בתו" הקהילה מת  *

  

  אוכלוסיית היעד

  . המנותקות ממערכות הנורמטיביות בקהילה13#18ת במצוקה בגילאי� נערו •

מתקשה ,  שהמשפחה אינה מהווה עבור! מסגרת תומכתחסרות עור) משפחתינערות  •

  .לספק את צרכיה! ההתפתחותיי� והממשיי� או א) אינה מספקת עבור! בית

 ע� בעלות יחסי� מעורערי�,  פיזית או מיניתנפשיתהתעללות קורבנות נערות  •

 .המשפחה ועד חוסר בית וחיי� ברחוב

 מעורבות בעבריינות לצור" הישרדות נערות  •

  .נערות שזקוקות להתערבות סמכותית •

  .נערות הממתינות למסגרות נעולות או נמצאות בשלבי חזרה לקהילה ממסגרות אלה •

  היקף הפעילות

  . הועדות22המשרד מממ! 

  .10:00#19:00שעות הפעילות .  ימי� בשבוע5המרכז פועל 

בריאות ותעסוקה , חינו", טיפול, פועל תו" שילוב מעני� בתחו� היישוג, המרכז הוא אזורי

  .תו" מת! דגש על אוירה ודרכי עבודה יחודיות ומותאמות לנערות

  התוכנית מאפשרת מספר מענים

1.  �  .מסוגלות תעסוקתית והכשרה מקצועית,  עזרה פרטנית וקבוצתית# בתחו� הלימודי

  .וחוגי העשרה שוני�   פעילות פנאי#חו� ההעשרה בת  .2

     שיוויו! בי!,  מעני� טיפוליי� מותאמי� לנערות על פי עקרונות של שיתו)–טיפול   .3

, אומנות: נעשה שימוש בגישות טיפול מגוונות כמו. המיני� והגברת אפשרויות בחירה

טרנטיביות ושימוש רב שילוב טיפול קונבנציונאלי וגישות טיפול אל, יצירה, דראמה

  .חיזוק תחושת השייכות, בעבודה קבוצתית להעצמה
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ולמניעת התנהגות מינית חינוכיי� למניעת שימוש בסמי� אלכוהול #פסיכו#מעני� ביו  .4

 חינו" לבריאות ושילוב שרות רפואי שישפיעו על השפה הטיפולית ויתנו .לא מבוקרת

  .מענה לנערות על פי צרכיה!

או ע� חלקי� ,  יצירת התערבויות ע� אמהות–ית ע� סביבות הנערה עבודה חדשנ  .5

  .ודמויות נוספות במשפחה

 תפעל בשעות הלילה בלבד ותהווה מסגרת מגורי� –" מלונית "–מענה לינה זמני   .6

  .זמני  ומקלט לילה עבור נערות שנמצאות ללא קורת גג באופ!

  כח אדם

   משרה1 –מנהלת 

  רכז תעסוקה/  משרה 75% –רכז טיפול 

  משרה  75% –ס "עו

   משרה1 –א� בית 

   משרה1 –) מדרי"(עובד נוער 

 �  . משרה1/2 –רכזת מתנדבי

  .פעולות העשרה והשכלה מגוונות

  תקציב ועלויות

  17.1  ס" מופיע בתע2511 סמל תערי(   .987,096

  3,739עלות למשתתפת 

  כתובת לפניה

�  .השרות למתבגרי� צעירות וצעירי

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –גליק ציפי נחשו! 

  050#6223241 – מפקחת ארצית –מרי� ויי" 

  

  

  

  

  

  

  

  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 12

  מועדון טיפולי לנערות במצוקה

  

  1110104  :סמל התוכנית

  מטרות התוכנית

; אלטרנטיבה לרחוב; העצמה; השלמת המעגל הטיפולי באמצעות טיפול קבוצתי

  .בת#קשר א�;  בי! תרבותיגישור; העשרה; השתייכות

  אוכלוסיית היעד

 רגשית #הזנחה, סכנה,  אישית וחברתית– הנמצאות על קשת המצוקה 13#18נערות בגילאי 

  .קורב! להתעללות ומשתייכות לתרבות השוליי�, ופיזית

  היקף הפעילות

  .30#35שנתית . 15#20בו זמנית : מספר משתתפות

  . שעות שבועיות6#8, צ"עות אחההמועדו! פתוח פע� עד פעמיי� בשבוע בש

גישור בי! תרבותי , קבוצות העשרה, טיפולית, ההפעלה נעשית באמצעות עבודה קבוצתית

  . ויצירהחוויהוחיזוק קשר א� בת ומשפחה ופעילויות 

חיזוק והעלאת הדימוי , העצמה, קבלה ותמיכה, כל זאת תו" שימת דגש על נושאי המגדר

  .והביטחו! העצמי

  כח אדם

   משרה  1/4 – נערות וצעירות ס"עו

  .פעילויות וחומרי� בהתא� לתכניות הקבוצתיות שנבחרו

  .17.1ס "תע: ס"מופיע בתע

  תקציב ועלויות

40,000.       

  כתובת לפניה

  פלאפו�  מחוז  תש	 המפקח

�  050#6223039  ירושלי�  ריקה אלקיי

  050#6223469  ש"ב  רבקה תבל

  050#6223513  א"ת  שוש קרק

  050#6223502  א"ת  חנה שטקלר

  050#6223166  )מגזר ערבי(צפו!   חטו�#נואל אבו

  050#6223174  )מגזר יהודי(צפו!   אתי פסי
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  )בית חם( מרכז טיפולי לנערים בסיכון ובמצוקה קשה

  1040105: סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

. התוכנית מספקת רצ) של שירותי� תחת קורת גג אחת לנערי� בסיכו! ובמצוקה קשה

תוכנית כוללת שרותי טיפול סוציאלי פרטני וקבוצתי ובמקביל עבודת איתור ויישוג ה

נערי� אלה אינ� צורכי� את השירותי� הממוסדי� המוצעי� לה� ועל . בזירות בקהילה

�  .כ! יש קושי רב להגיע אליה� ולטפל בה

 כשלרב לא מתקיימת פעילות של מעני�, המרכז הטיפולי  יפעל בשעות הערב והלילה

�  .לטווח קצר ולטווח ארו" לאוכלוסיית היעד, וית! מעני� מידיי�, אחרי

  

  יעדי התוכנית הלאומית

3 .�בני הנוער שמדווחי� על מצבי� קיצוניי� של בדידות וניכור /הקטנת אחוז הילדי

  והעדר עיסוק משמעותי בשעות הפנאי

4 .�י� על בעיות קשות מצבי� המעיד/בני הנוער המפגיני� התנהגויות/הקטנת אחוז הילדי

  בתחו� הרגשי

11 .�כישורי� ומיומנויות ,  ללא תעודה18בני הנוער המגיע� לגיל /ירידה באחוז הילדי

  המאפשרי� את השתלבות� בשוק העבודה

  ירידה באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביות. 12

   אינ� משתלבי� במסגרת עיסוק נורמטיבית18הורדת אחוז בני הנוער שבהגיע� לגיל . 13

 הגדלת היק) הילדי� ובני הנוער בסיכו! שמקבלי� הגנה מיידית הולמת. 15

  

  :תוצאות טיפול מצופות

  התמדה ,     מהנערי� ישפרו תפקוד� במסגרת למידה בפרמטרי� של תפקוד במסגרת60%

  .            והשתלבות חברתית

צעירי� אשר לא שהו (ת הכשרה מקצועית ותעסוקה     מהצעירי� ישתלבו במסגר60%

  ).במסגרת טר� תחילת התוכנית

  :    מהנערי� והצעירי� ישפרו תפקוד� ההתנהגותי60%

  , יפסיקו שימוש מזדמ! בסמי�,             יפסיקו מעורבות בפלילי� ובפעילות עבריינית

  .            יפסיקו מעורבות כחברה שולית ושוטטות

  .   יפסיקו מעורבות� באלימות         
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  אוכלוסית היעד

בנשירה ממסגרות למידה והמנותקי� , בסיכו!,  המצויי� במצוקה18 15#בני נוער גילאי 

חברתית ומשפחתית , נערי� אלו משוטטי� סובלי� ממצוקה רגשית. ממסגרות תעסוקה

קטיביי� א#שימוש בחומרי� פסיכו, ופועלי� באופ! אלי� תו" חבירה לחברה שולית

  . וחלק� פוגעי� מינית

  .  7בני נוער מפרופיל 

  

  תיאור התהליך

  : נערי� וצעירי� במצוקה30במסגרת הפעילות יטופלו 

 ימי�  3,    שעות שבועיות12 נערי� המטופלי� באופ! קבוע במש" 15קבוצה אחת של . 1

12� לאור"  נערי#15בזמ! זה יטופלו כ. בשעות הערב והלילה,   שעות בכל יו�4בשבוע    

  .ס לאור" שנה"י עו"נערי� אלה ילווו  ויטופלו ע. שעות בשבוע

העבודה ). שאינ� קבועי�( נערי� נוספי� 15פעילות איתור יישוג  קצרת מועד עבור . 2

הפעילות נעשית . עימ� מתקיימת  בזירות שונות בקהילה ולרב איננה פורמאלית

.  צוות יחידת מתבגרי� בישובבמטרה להפנות את הנערי� להמש" טיפול במסגרת

 שעות 11פעילות זו תבוצע בשני ימי� בה� פועל המרכז בשעות שלפני פתיחתו במש" 

  .שבועיות

  .   שעות23ס" שעות פעילות הצוות לאור" השבוע 

  

פעילות זו הינה פעילות מתמשכת בזירות שונות בקהילה בה� נמצאי� בני :  יישוג ואיתור

ידי צוות המרכז כולל העובד הסוציאלי כשהיעד הראשוני הינו האיתור מתבצע כל . הנוער

שלב זה כולל  תהליכי חיזור והכרות ע� . קליטת� של בני הנוער במסגרת המרכז הטיפולי

נוכחות קבועה , "מפגש בגובה העיניי�"יצירת קשר ראשוני תו" דגש על , אוכלוסיית היעד

�  .ת לצורכי האוכלוסייהויכולת לנגישות ומידיו, בזירות הימצאות הנערי

תצפית (האבחו! מבוסס על התרשמות מתהליכי� ברגע האמת : אבחו! צורכי האוכלוסייה

בעת התרחשות� וקבלת מידע משלי� שנאס) ממקורות נוספי� כגו! מערכת ) על בני הנוער

ס מערי" את קשיי התפקוד "במסגרת האבחו! העו. גורמי משפחה וקהילה, רווחה, החינו"

 �  . של הנער כמו ג� את הפוטנציאל והכוחות הגלומי� בוהמרכזיי

ס ויעד! "י עו"הקבוצות מונחות ע. פעילות קבוצתית טיפולית חווייתית: טיפול קבוצתי

הקבוצות כוללות רכישת . פיתוח כישורי חיי� ומיומנויות הסתגלות למסגרות חברתיות

 #2 לאור" השנה יתקיימו כ.תיאטרו! והעשרה, מיומנויות טיפוליות מתחומי� כגו! אומנות

  .  מפגשי� בהתא� לצרכי�5#30כל קבוצה תכלול בי! . קבוצות טיפוליות במרכז

במסגרת הטיפול הפרטני . לכל נער נבנית תוכנית אישית על פי צרכיו:  טיפול פרטני

ליווי גישור ופישור בינ� לב! מסגרות , הדרכת הנערי�, יתקיי� תהלי" אבחו! הבעיות
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שבועיי� /הטיפול יתקיי� אחת לשבוע. ותכנו! פעילות סנגור. רמי ממסדקהילתיות וגו

  .  מפגשי� לכל נער10#30למש" 

ס בהשתתפות הנער ומשפחתו ויעוד! "י עו" שיחות המתבצעות ע–התערבות משפחתית 

טיפול בדפוסי� משפחתיי� המשליכי� על התנהגות הנער , שיפור תקשורת בינאישית

   מפגשי� לכל נער ומשפחתו5יתקיימו עד . ער ומשפחתוושיפור דפוסי הקשר ב! הנ

הקניית נורמות וערכי� מעודדי : פעילות חברתית חינוכית משלימה במרכזי הטיפול

 �הסתגלות חברתית באופ! פרטני וקבוצתי תו" דגש על תכני� חוויתי� חינוכיי� לימודי

�פעילות זו עשויה , קספורט קולנוע ופעילות משח, דרמה: ותו" שימוש באמצעי� יצירתיי

להתרחש לאור" כל זמ!  שהות הנער הצעיר במרכז ומהווה פעילות פתוחה להשתתפות 

  . תוכניות קבוצתיות חברתיות3  #לאור" השנה יתקיימו כ. צעיר/בזמני�  המתאימי� לנער

  

  : הדרכה

  .  בהיק) של שעתיי� אחת לשבועיי�–ס "הדרכה למדרי" תינת! על ידי העו

בהיק) של שעתיי� אחת , ס מתבגרי� הפועל בישוב" תינת! על ידי עוס"ההדרכה לעו

�  לשבועיי

  

  

  כוח אדם

  .מת! טיפול סוציאלי פרטני וקבוצתי ומת! ייעו$, אבחו!,  יעסוק באיתור–ס "עו*   

פיתוח , יצירת אמו!,  מת! סיוע אישי–עוסק באיתור בני נוער וצעירי� .   א–מדרי" *   

  הערכה 

  .           עצמית וגיוס לטיפול במרכז              

  .פרטני וקבוצתי, יעו$ חינוכי, מת! הדרכה חינוכית.                     ב

  

  תקציב ועלויות

עדיפות למבנה . הפעילות תתקיי� במבנה אשר יסופק ויתוחזק על ידי הרשות המקומית

, חדר מנוחה, טניחדר טיפול פר,  שני חדרי פעילות # חדרי� 4שהוא בית פרטי הכולל 

  .עדיפות למבנה במרכז היישוב הנגיש לבני הנוער. שירותי� וחצר, מטבח

     2563  : תערי) סמל

   ) #1.7.2012נכו! ל(  . 1,088: עלות לילד לחודש 

  

  

  

  : להל! פירוט כוח אד� והתקציב 
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   .86,000       משרה 66% #ס מאתר  "עו

   .34,000       משרה50%  #מדרי" מאתר 

   .20,000          ומזו!כלכלה 

   .50,000      פעילות קבוצתית חוויתית

  ח הרשות המקומית"ע          ס "הדרכה לעו

            ##########  

            190,000 .   

   

  : כתובת לפנייה 

     il.gov.molsa@shabia  מנהל השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�ג! ס#  אהרו! שבי

0506223038  
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  בית חם ויוצר לנערות

  1110106   :סמל התוכנית

  

  תיאור תוכנית

המותאמת לנערות במצבי , מהווה מסגרת יומית משלימה בקהילה" הבית הח� והיוצר"

מעניק מקו� שייכות באמצעות עבודה .  ימי� בשבוע2#5הבית הח� פועל . מצוקה וסיכו!

נערה  כל .פעילות העשרה וחוויה, רחבי יצירהטיפולית פרטנית וקבוצתית ומגוו! של מ

ומתו"  משתלבת בפעילויות השונות בהתא� לתוכנית עבודה ייחודית שנקבעת עבורה

חודיות יהדגש על דרכי עבודה י.  המענה למצוקותמת מתו" מגמה להתא,בחירתה

  . ומותאמות לנערות

  

  מטרות התוכנית

  . מת! מענה הול� יחודי ומותא� לצרכי נערות במצוקה  *

  .לתיי� הניתני� לנערות בסיכו! ובמצוקה חיזוק מער" השירותי� הקהי  *

הוצאת! ממעגל השוליות ומת! אפשרות לחיי� , חיזוק אוכלוסיית הנערות בסיכו!  *

  .יצירתיי� ויצרניי� בקהילה

  . הגברת הער" והדימוי העצמי של הנערות  *

  . התערבויות בעלות דגש על רגישות תרבותית  *

  .בחירה על פני הרחוב והחיי� בשוליות ובמצוקה יצירת מגוו! אפשרויות להתמודדות ול  *

  . חיזוק הקשר ע� המשפחה והא� כבסיס ליצירת תחושת שייכות לקהילה ולחברה  *

  

  אוכלוסית יעד

  .13#18ערות במצוקה וסיכו! בגילאי  נ  *

  . נערות שנמצאות על ס) נשירה ממערכת החינו" או בנשירה סמויה  *

  . כל מסגרת נערות מנותקות שנמצאות ללא  *

  

  עלויות התוכנית 

  .בהתא� למודל המתאי� לישוב

  

  כח אדם

  עובדת סוציאלית

   היקפי� ועלויות על פי המודל הנבחר                                              א� בית

  מדריכה/ מנטורית 

  מדריכי� בהתא� לפעילויות
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  2552סמל תערי(  )  יומיי	 בשבוע)  'מודל א

   15 נערות' מס

   ש" ש10 יומיי� בשבוע

 הערות תאור המשרה הק) משרה

   א� בית 0.33
   ס"עו 0.25
   מדריכה/מנטורית 0.2
   א"כ כ"סה  

   הוצאות שוטפות  

 כלכלה וארוחות  

 * 2* לארוחה  . 12
4.3* 12 � חודשי
  נערות15*

  
הוצאות אחזקה 
 והחזקת מבנה

 מאחזקת בית 15%
 בתערי) הוסטל

  
כ הוצאות "סה

   שוטפות
      

   שרות קנוי  

  
�סדנאות , חוגי

� העשרה וטיולי

עלות חוג  . 150
לחודש לנערה           

12� 15,  חודשי
 נערות

  
 �, כישורי חיי
 יזמות עיסקית

 10*ח"ש251*4
חודשי� על פי 
 ל"תעריפי חשכ

 הדרכת צוות  

לשעה  . 191

 12Xבחודש  
חודשי� על פי 

 ל" חשכתעריפי

   כ שרות קנוי"סה  

   137,880  עלות המודל לשנה
עלות המודל 

     לחודש

   766  עלות נערה לחודש
  

  2553סמל תערי(  )  ימי	 בשבוע3 )  'מודל ב

   15 נערות' מס

   ש" ש15  ימי� בשבוע3
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 הערות תאור המשרה הק) משרה

   א� בית 0.5
   ס"עו 0.33
   מדריכה/מנטורית 0.33

   א"כ כ"סה  

   הוצאות שוטפות  

 כלכלה וארוחות  

 * 2* לארוחה  . 12
4.3* 12 � חודשי
  נערות15*

  
הוצאות אחזקה 
 והחזקת מבנה

 מאחזקת בית 15%
 בתערי) הוסטל

  
כ הוצאות "סה

   שוטפות
      

   שרות קנוי  

  
�סדנאות , חוגי

� העשרה וטיולי

עלות חוג  . 150
          לחודש לנערה 

12� 15,  חודשי
 נערות

 שעורי עזר  
 4.3* ש" ש3*  . 39
 *12 

  
 �, כישורי חיי
 יזמות עיסקית

 10*ח"ש251*4
חודשי� על פי 
 ל"תעריפי חשכ

 הדרכת צוות  

לשעה  . 191

 12Xבחודש  
חודשי� על פי 
 ל"תעריפי חשכ

   191,340  עלות המודל לשנה
עלות המודל 

     לחודש

   1063   לחודשעלות נערה
  

  2554 סמל תערי( –  ימי	 בשבוע5  )  'מודל ג

   30 נערות' מס

   ש" ש25  ימי� בשבוע5

 הערות תאור המשרה הק) משרה

   א� בית 0.75
   ס"עו 0.5
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   מדריכה/מנטורית 0.5
   א"כ כ"סה  

   הוצאות שוטפות  

 כלכלה וארוחות  

 * 5* לארוחה  . 12
4.3* 12 � חודשי
  נערות15*

  
הוצאות אחזקה 
 והחזקת מבנה

 מאחזקת בית 30%
 בתערי) הוסטל

  
כ הוצאות "סה

   שוטפות
      

   שרות קנוי  

  
�סדנאות , חוגי

� העשרה וטיולי

עלות חוג  . 150
לחודש לנערה           

12� 30,  חודשי
 נערות

 שעורי עזר  
 4.3* ש" ש5*  . 39
 *12 

  
 �, כישורי חיי

 ות עיסקיתיזמ

 10*ח"ש251*4
חודשי� על פי 
 ל"תעריפי חשכ

 הדרכת צוות  

לשעה  . 191

 12Xבחודש  
חודשי� על פי 
 ל"תעריפי חשכ

   כ שרות קנוי"סה  
      

   284,400  עלות המודל לשנה

     עלות המודל לחודש

   790  עלות נערה לחודש
  

  כתובת לפניה 

�  צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

  

  צעירות וצעירי�,  סג! מנהלת השרות למתבגרי�–שבי אהרו! 

  .050#6223038  #פלאפו! 
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  ה טיפולי לנוער עול– חינוכי מרכז 

  4410110  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

ני� רבי� על הניתוק והמצוקה הגוברת בקרב במהל" השני� אחרונות הצטברו עדויות ונתו

�משמש  לנוער עולה– טיפולי –החינוכי מרכז ה. בני נוער יוצאי אתיופיה וחבר העמי

פעולה ע� חוקרי הנוער המרכז משת) . כמקו� המרכזי לאיתור בני הנוער במצוקה

ע�  אל אנשי הצוות פוני�נוער בני  .ע� מחלקות הרווחה והחינו", והשיטור הקהילתי

קשיי� ע� , אלימות, זנות, ניצול מיני ומעשי אונס, מקרי� קשי� כמו איומי� בהתאבדות

  .'סחיטה ואיומי� וכו, הורי� ובתי הספר

  

  התוכניתמטרות 

 .איתור ופעילות למניעת שוטטות של בני נוער יוצאי חבר העמי� ואתיופיה •

י באמצעות עבודת טיפול#איתור בני נוער ברחוב ובמקומות בילוי ליצירת קשר רגשי •

  .רחוב בשעות הערב והלילה

  .חיזוק הזהות והדימוי העצמי של בני הנוער •

  . חברתיות לש� צמיחה, מת! אפשרות לבני הנוער לעבד את החוויות הרגשיות •

  .הכוונת בני הנוער למסגרות חינוכיות ותעסוקתיות •

• � .חיזוק הקשר בי! בני הנוער לבי! הוריה� על ידי שיחות וקבוצות הורי

פיתוח כישורי� אישיי� בתחו� הספורט והאומנות ליצירת אפשרויות להצלחה  •

  ולהצטיינות

  

  אוכלוסיות היעד

 �בני נוער : חלק� ברמות ניתוק ומצוקה שונות, 13#18בני נוער בסיכו! ומצוקה בי! הגילאי

�ובני נוער הנמצאי� בסכנת נשירה , מנותקי� ממסגרות לימודיות ותעסוקתיות, משוטטי

 בני נוער במרכזכמו כ! פעילי� . מעורבי� בפעילות פלילית וחשופי� לניצול, י הספרמבת

�   .המהווי� השפעה חיובית על שאר בני הנוער, בעלי מאפייני� נורמטיביי

  

  תיאור התהליך

חברתיות , פעילויות חינוכיותמתקיימות  לנוער עולה– טיפולי –המרכז החינוכיבמסגרת 

, פעילות כי), פעילויות קבוצתיות,  שיחות אישיותשכוללות, רוטיפוליות עבור בני הנוע

בעקבות השיחות ע� הנוער מופני� . ב"מיניות וכיו, קבוצת מנהיגות, פעילות ספורט

צוותי , סי�"קב, ס נוער וצעירי� ושירות לנערה"הנערי� והנערות לפי הצור" לטיפול לעו

משמש כמקו� המרכזי  ער עולהלנו– טיפולי –המרכז החינוכי. 'משטרה וכו, בתי ספר
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המקו� משמש הורי� ומבוגרי� המגיעי� לתת , בנוס).  בסיכו! ומצוקהלאיתור בני הנוער

  .'אלימות וכו, מידע על זירות של בני נוער

מטרת , צוות המרכז מבצע עבודת רחוב בשעות הלילה פעמיי� בשבוע לאחר סגירת המרכז

� והזמנת� לבקר במקו� וכ! שמירת צוות פעילות היישוג היא איתור בני נוער נוספי

 �  . בכל האמור בנעשה בשכונה בלילות" ע� היד על הדופק"העובדי

  :פרוט לדוגמא על חלק מפעילות המרכז

עוברי� , קבוצה של כעשרה בני נוער מובילי� חברתית –קבוצת מנהיגות צעירה  •

 . הכשרה של מנהיגות צעירה

 קבוצת האתלטיקה  •

  סדנת דרמה  •

 יורי גירתחרות צ •

  

  תקציב ועלויות

  .לשנה. 324,450

  

  כתובת לפנייה

  המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!

 il.gov.moia@sarac ,6752624#02  
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  מניעת אלימות וונדליזם בקרב בני נוער בסיכון ברמת השכונה

  5530111  :סמל התוכנית

  אור התוכנית תי

  הבאת�  ופשיעה  גבוהה לאלימות  סיכו!  ברמת  הנמצאי�  עולה  נוער  בני  איתור

  חברתית  ערכית  ושילוב� בפעילות  ,י הרשות המקומית"למועדו! שיועד לנושא ושופ$ ע

  .הפנאי  שעות  של  נכו!  לניצול

  מטרות התוכנית 

  .ברמת השכונה  ופשיעה  וונדליז�  מניעת

  סיית יעדאוכלו

   בני נוער עולה בסיכו! #100כ

  היקף הפעילות 

10�  . שעות למפגש7 מפגשי� שבועיי� של 4,  חודשי

  כוח אדם 

   משרה#1/2מדרי" צמוד ב

  . מרצי� לסדנאות4

  תקציב ועלויות 

 40,000 .   

  כתובת לפנייה

, )להמצי (אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  .050#6272070 , 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

 

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאיזור הגיאוגרפי  . #2009ונכו! ל  סטנדרטי  המפרט

  .ה/ולרמת המדרי"

ב רשימת הישובי� "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה 

 ) .'בנספח ד
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וער לניצול שעות פנאי לבני נוער יוצאי אתיופיה במצבי מרכזי נ

  סיכון 

  4410113  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

�  . מרכזי נוער הפועלי� בשכונות עתירות עולי

  מטרות התוכנית

מטרת העל של התוכנית היא צמצו� מימדי הסיכו! והניתוק בקרב נוער עולה באמצעות 

  .הכוונה ותמיכה, הקמת מרכזי נוער לפעילות חברתית

  :יעדי התוכנית

האלימות וביטויי� נוספי� של ,  הנערי� וצמצו� תופעת העבריינותתמניעת הידרדרו .1

 .קשיי הסתגלות

2. � .התערבות והפניית הנערי� לגופי� מטפלי

 .חיזוק הנערי� והעצמה אישית וחברתית .3

 .העשרת והעצמת בני נוער בהרחבת ידע העול� בהתערות! בחברה הישראלית .4

  לוסיית היעדאוכ

   .13#18בני נוער עולי� בסיכו! גילאי 

  היקף הפעילות

  : חוגי העשרה והעצמה#תוכניות שמופעלות במרכזי נוער

1 . � כיו� המחשב הוא כלי תקשורת חיוני וללא ידע בסיסי –פעילות בתחו� המחשבי

יי� בכל מרכז ומרכז ק. לא נית! להתקד� ולפתח כישורי� שוני�, בהפעלת תוכנות שונות

, OFFICE  ,הכרת המחשב: חדר מחשבי� מצויד במחשבי� כולל תוכנות שונות כגו!

בנוס) מתקיימי� שיעורי� לקבוצות וליחידי� אשר מועברי� . 'שפות וכו, אינטרנט

  . באמצעות מדריכי� מיומני� בני העדה

ופי צ, אומנות אתיופית, תקשורת, D.J,  צילו�–קורסי� מגווני� : פעילויות חברתיות. 2

פעילויות אלה .  פעילויות חברתיות שונות ה� גרעי! בסיסי בכל מרכז נוער–י� ועוד 

�: ליצור מודעות לתחומי� מגווני� כגו!, מטרת! להעשיר את עולמ� של הנערי

  .מעורבות חברתית ואומנות, טכנולוגיה, מדע, אקטואליה

 ידוע כי – ריקוד ועוד ,אתלטיקה קלה, כדורגל, כדורסל, רגל# קט–פעילות ספורטיבית . 3

פעילות ספורטיבית מהווה דר" לפריקת מתחי� מצטברי� והפניית אגרסיות לטובת 
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נערי� רבי� מתענייני� בתחו� הספורט ולכ! באמצעות פעילויות אלה . פעילויות חיוביות

  .נית! למשו" אות� למרכז הנוער ובכ" למנוע שוטטות ברחובות ומעשי ונדליז� ואלימות

.  במסגרת הפעילויות במרכזי הנוער נערכות סדנאות מגוונות בנושאי� רבי�– סדנאות. 4

 קבוצתיות תו" ליבו! ודיו! תדינאמיקוהסדנאות מטרת! להעשיר את בני הנוער וליצור 

, בריאות: הסדנאות עוסקות בנושאי� כגו!. בנושאי� שנוגעי� לחיי היו� יו� של בני הנוער

  .ת אישיתמנהיגות צעירה וזהו, חינו" מיני

 מטרת! של התוכניות הללו היא לחשו) את הנערי� לאפשרויות –תוכניות חשיפה . 5

�לטובת המחשת פעילויות אלה . הקיימות בעול� הסובב אות� ובעיצוב תמונת עתיד

�במוסדות , במוזיאוני�, במפעלי�, הנערי� יוצאי� לסיורי חו$ במוסדות אקדמאיי

 חשיפה שנערכה בחדרה נפתח קורס ליזמי� צעירי� בעקבות תוכנית: דוגמה. 'שלטו! וכד

שכולל בתוכו מידע על " לגלות עול�" הפקת ספר אשר שמו הואחת מהתוצאות היית

 עותקי� עד כה 500 –ספר זה נמכר בכ. 'מאכליה וכו, מנהגיה, מורשת יהודי אתיופיה

  . לעותק . 40בעלות של 

6 . � תינ� נמצאי� במסגרות פורמאליו בתקופות בה� בני הנוער א–פעילות קי$ וחגי

. מתגייסי� מרכזי הנוער לביצוע פעילויות שימנעו מבני הנוער לשוטט חסרי מעש ברחובות

למעשי אלימות ועבריינות אשר נפוצי� , שוטטות זו עשויה להוביל אות� להידרדרות

    .בקרב בני נוער בכלל

  

  :י� ה!י המרכז"ע המבוצעות פעולותה

 .למרכזהגעת� נערי� ובמרכז פועלי� לאיתור נוער העובדי  #) (Reaching Out יתורא •

 בפניה� את פעולות פגישות ע� בני נוער במטרה לחשו) מקיימי� עובדי הנוערבמקביל 

  . ותרומת� האפשריתהמרכז

 פגישות ושיחות ע� הורי� מתקיימותבמקביל לאיתור הנערי�  # הורי�מעורבות  •

 . למודעות לפעילות ולהגביר מעורבות�כדי להביא� וגופי� השותפי� לתוכנית

 מגוו! חוגי העשרה בהתא� לצרכי הנערי� ומאפייני  המרכז מקיי�# חוגי העשרה •

 במסגרת ההעשרה יחשפו הנערי� לתחומי� שוני� שיחזקו את ביטחונ� ,היישוב

� .העצמי והרחבת האופקי

מי� לגורהזקוקי� לכ" הנערי� מפנה את הצוות המקצועי של המרכז  #טיפול  •

הצוות עוקב מקרוב אחר התקדמות הטיפול .  לצרכי�לתת מענה המטפלי� שיוכלו

  . הצוות מלווה את הנער ג� לאחר כניסתו למסגרת. ופועל לשילובו של הנער במסגרת

פ " הצוות קשוב לצרכיו ורצונותיו של קהל היעד ומייע$ לבאי המרכז ע#ייעו$ והכוונה  •

 .הצור"

• � פעילויות ומשאבי� של כל השותפי�  פועל לאיגו� צוות המרכז# איגו� משאבי

משאבי� המושקעי� ביישוב לטובת את האפקטיבית   בצורה  ביישוב כדי לנצל

  .נערי�ה
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�  :המענה שמרכזי הנוער מציעי

 .שיחות אישיות ואוז! קשבת •

 .מציאת מסגרת לימודית •

 .גישור בי! בני המשפחה •

 .הפנייה לגורמי� מטפלי� ומעקב •

  . ימי� בשבוע5 –ות פעילויות שוטפ •

  

  חסר כוח אדם

  תקציב ועלויות

, חוגי הפעלה,  אד� מקצועיחהעסקת כו( . 350,000עלות תקציב שנתית למרכז נוער 

  ).הצטיידות

  כתובת לפניה

  ,il.gov.moia@sarac, המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!

 02#6752624.  
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   מודל חדש– הורים –מרכז מתבגרים 

  1010117  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 למתבגרי� והוריה� בקהילה נחו$ לאור הצור" לפתח מענה טיפולי חדשני ימרכז טיפול

�יפעל , יבטיח את התפתחות� התקינה  ,בקהילה שיצמצ� את מצבי הסיכו! של המתבגרי

  . בשמירת שלמות המשפחה בקהילהלשיפור התפקוד ההורי ויסייע

  מטרות התוכנית

• �  צמצו� מצבי סיכו! של מתבגרי

שיקו� היחסי� בי! הילדי� לבי! הוריה� ושיפור תפקוד ההורי� סביב הטיפול  •

  .למתבגר  וההתייחסות

טיפול בבעיות הרגשיות וההתנהגותיות של המתבגרי� על מנת לאפשר התפתחות  •

  .ות השונותנורמטיבית והשתלבות תקינה במסגר

  ).מניעת סידור חו$ ביתי(סיוע בשמירת שלמות המשפחה בקהילה  •

לטיפול במתבגרי�   )'ס וכו"מתנ, בריאות, חנו"( נוספי� בקהילה �שירותי  גיוס •

 �  .והוריה

  . לילדי� בסיכו! בקהילה�לשמש משאב מקצועי לאנשי מקצוע בשירותי •

  אוכלוסיית היעד

המתבגרי� האלה   .או התנהגותיי�/ רגשיי� ו ע� קשיי�13 – 18  מתבגרי� בגילאי •

  )עבריי!/לא נוער מנותק(משולבי� במסגרות נורמטיביות 

 .י א� יקבלו סיוע טיפולרהורי� המתקשי� בתפקוד ההורי א" בעלי פוטנציאל לשיפו •

�קהילת העובדי� הסוציאליי� המטפלי • � בילדי� בסיכו! ואנשי מקצוע משירותי

 .טיפולי� אחרי� בקהילה

  ף הפעילותהיק

  )מתבגרי� והורי�( נפשות בו זמנית 100

  תיאור התהליך

ההתייחסות היא . תכני הטיפול מתמקדי� במערכת היחסי� בי! המתבגר להוריו •

  . מתבגרי�– המערכת הורי� י כל פרט ולצורכילצרכי

  שוני�  פארא רפואיי�  מטפלי�  ,פסיכולוג  ,ס"עו  :מקצועי  רב  צוות  המרכז מפעיל •

 .ומדריכי�  )מוסיקה ועוד, דרמה,  חיי�בעלי(
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 ).'טפול חוויתי וכו, טיפול בשיחה(מגוו! שיטות טיפוליות  •

כמתאימה ) קבוצות הורי�, קבוצות מתבגרי� (תדגש על חשיבות המתודה הקבוצתי •

� .לגיל ההתבגרות וכחשובה למת! תמיכה להורי

השינויי� שותפות המתבגרי� וההורי� בעיצוב התוכנית הטיפולית והערכת  •

 .וההתקדמות

יחסי�   :כמו)  המרכז ולאחרי�תלאוכלוסיי(סדנאות בנושאי� רלוונטיי� /ההרצאות •

� . כספי� ועודלניהו, לבוש ואופנה, אהבה ומי!, בי! אישיי

המרכז בשותפות ע� מחלקה לשירותי� חברתיי� מגייס שירותי� נוספי� בישוב  •

 . המתבגר להוריויבהתא� לצורכ

  כוח אדם

  .)נ.ש  50  כולל(  ס"עו  #מנהל 

  ס"עו 1 

  )'אמנות וכו, דרמה, פסיכולוג (רפואיי�#פארא  1

   מזכיר    0.5

   מדרי" 1

  ש אחות" ש6

  !ניקיוש " ש6

  )לפי שעה(    ש הרצאות מומחי�" ש6

  תקציב ועלויות

  ..  300.000   # עד   עלות משוערת חד פעמית

  בסיסי   ציוד

 ינו כלול בתערי)לציוד בסיסי א. אל)   50  #  70

  #1.9.2011נכו! ל.  649ח לנפש בחודש " סכו� בש9204 :סמל תערי(

  מקורות מידע וכתובת לפנייה

  המחלקה לשירותי� חברתיי� ביישוב
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  שכונתי/ מרכז נוער ישובי 

  2220118  :סמל התוכנית

    תיאור התוכנית

�עילות תנועות החל מפ, בני נוער בישוב חשופי� למגוו! פעילויות מזדמנות בישובי

מרכז נוער ישובי . ועד לפעילות חוגית במרכזי� קהילתיי� בא� ה� קיימי� בישוב,נוער

בני .  ברצ) על פני רצ) הסיכו! 12#18מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאי� שבי! 

הנוער בגילאי� אילו חשופי� למגוו! דילמות וקשיי� שמזמ! לה� גיל ההתבגרות בד בבד 

. כמו ג� התלבטות לגבי עתיד� הקרוב והרחוק,  גיבוש הזהות האישית שלה�ע� תהלי"

�  .לפיכ" קיי� צור" לתת מענה רחב ככל הנית! כמתבקש ממכלול הצרכי� הקיימי

  

כאשר הרעיו! . יישוב/ המרכז מכיל בתוכו מגוו! שירותי� ומעני� לבני הנוער בשכונה

ובכ" לאפשר , רכז את הפעילותהמנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקו� המ

  . כשמתוכ� נית! לצאת לפעילויות מובנות, מפגשי� אקראיי� בי! בני הנוער

  

  מטרות התוכנית

 �  .בהיבטיה� השוני� תחת קורת גג אחת הנערות לקבל מענה לבעיותיה�/ לאפשר לנערי

  : התוכנית הלאומית עליה	 מכוונת התכנית360יעדי  התוצאה של 

   )2 יעד ( ברווחת� הפוגעות משפחתיות בנסיבות החיי� י�הילד אחוז הקטנת .1

2. �בני הנוער שמדווחי� על מצבי� קיצוניי� של בדידות וניכור והעדר /הקטנת אחוז הילדי

  )3יעד ( עיסוק משמעותי בשעות הפנאי 

3. �מצבי� המעידי� על בעיות קשות /בני הנוער המפגיני� התנהגויות/הקטנת אחוז הילדי

   ) 4 יעד(בתחו� הרגשי 

   ) 8יעד ( צמצו� אחוז הילדי� המתקשי� מאוד או אינ� שולטי� במיומנויות יסוד  .4

  ) 9יעד ( ב "הפחתת אחוז הנכשלי� או החלשי� ביותר במבחני המיצ .5

6. �   )10יעד ( ב שאינ� במסגרת כלשהי "י#בני נוער בכיתות ו/הקטנת אחוז הילדי

7. �כישורי� , א תעודה לל18בני הנוער המגיעי� לגיל /ירידה באחוז הילדי

   )11יעד ( ומיומנויות המאפשרי� את השתלבות� בשוק העבודה 

( ירידה באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביות  .8

   )12יעד 

 אינ� משתלבי� במסגרת עיסוק 18הורדת אחוז בני הנוער שבהגיע� לגיל  .9

  נורמטיבית

  )13יעד  (

, כולל איתור של בעיות התפתחות(ר של ילדי� במצבי סיכו! הגדלת היק) האיתו .10

  )בעיות קשב וריכוז וליקויי למידה
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  אוכלוסיית היעד

    על פני רצ) הסיכו!12#18בני נוער מגילאי 
  

   התוכנית מיועדת לטפל בתחומי חיי	 הבאי	

  השתייכות למשפחה

  למידה ומיומנויות 

  רווחה רגשית 

� התמודדות ע� סיכו! מפני אחרי  

   התמודדות ע� התנהגויות סיכו!

   תיאור התהלי'

 משאבי� מרכז הנוער המוצע יהווה יחידת בסיס לפעילות רחבה יותר שיצמח מאיגומי

ואנושיי� ולאפשר ,  בשל האופי הכוללני של המרכז יש לאגד משאבי� כספיי�.ביישוב

 הנית! להרחבה המודל המוצע כא! הינו מודל מודולארי. פעילות רחבה תחת קורת גג אחת

המרכז יית! מענה רחב ככל . י צורכי הישוב והמשאבי� העומדי� לרשותכ�"ולצמצו� עפ

�ה המשתתפי� במרכז תהיה תוכנית עבודה שחלקה /לכל נער. הנית! בכל מגוו! הדרכי

התוכנית תתבסס על הכרות ע� הנער תחומי הצור" והכוחות . קבוצתית וחלקה פרטנית

  . שלו

  

  . ל המרכז יכללו ג� נציגי הורי� ונציגי נוערבצוות המלווה ש

  

   שעות כל פע� 4 ימי� בשבוע לא פחות  מ 5המרכז יפעל 

  

   נערות ונערי�40#70 #המרכז נות! מענה ל

  

�נית! לפצל מרכז לשניי� , במקרה שעולה צור" ביישובי� גדולי� או באגדי יישובי

  . באישור מפקח

  

 שירותי� בסיסיי� לכל מרכז 

בכל קבוצה . פועלות באופ! קבוע פע� בשבוע למש" שעה וחצי  :ברתיותקבוצות ח •

הקבוצות יופעלו על ידי מדריכי .   בני נוער מלא יותר משתי שכבות גיל15#25בי! 

  . נוער או אנשי מקצוע מתחומי החינו" או הרווחה בעלי ניסיו! בהדרכת נוער

  

ודי על בסיס קבוע  בכל מרכז יוק� מרחב למידה בו יינת! סיוע לימ:למידה  •

�יכול המרכז לתת ג� סיוע , בנוס). ות הזקוקי� לכ" על פי תוכנית העבודה/לנערי

�כל הפעילות הלימודית תעשה  בתיאו� ע� .  לימודי נקודתי על פי צרכי הנערי
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�מרכז יכול ה.  חוזר של מידע והנחיההיזו!תו" . בתי הספר בה� לומדי� התלמידי

, ח"פר: כגו!(או לתת סיוע באמצעות מתנדבי� ' כדסטודנטי� ו, העסיק מורי�ל

 ). 'ש וכד"ש

  

פרטניות או ,  בכל מרכז יופעלו התערבויות טיפוליותהתערבויות  טיפוליות •

. קבוצתיות בה� ישולבו נערי� ונערות שזקוקי� לכ" על פי תוכנית העבודה

 � ). והבעהמרפאי� ביצירה, פסיכולוג, ס"עו(הטיפול יינת! על ידי מטפלי� מוסמכי

  

 משאבי� על מנת להפעיל פעילויות אג�יכולי� המרכזי� להקצות או ל, בנוס)

� :   מהסוגי� הבאי

 )כולל פעילויות בתחו� התזונה והבישול( של בני הנוער י תחומי עניי�"קבוצות  עפ •

 .  משותפות לבני הנוער והוריה�פעילות הסברה ופעילות שיא •

 .י אופי השכונה" עפפעילות קהילתית •

 טיולי	 ופעילות אתגרית  •

  

כל מרכז יגבש תוכנית עבודה שנתית בהתא	 לצרכי הנערי	 והנערות המשתתפי	 

התוכנית . התוכנית תגובש בצוות המלווה ותאושר על ידי מפקח מחוזי. בפעילות

שינויי	 . תכלול את הקצאת המשאבי	 לכל אחד מסוגי הפעילות למהל' השנה כולה

  . יבוצעו באופ� חריג באישור המטהבתוכנית הפעילות השנתית

  

  הדרכה 

המדרי" ותוכנית . היישובי� נדרשי� לגייס מדרי" מלווה ולגבש תוכנית הדרכה 

לשנת לימוד  . 7,500א יעלה על היק) ההדרכה ל. ההדרכה יאושרו על ידי המטה 

   . שלמה

כה המטה והמחוזות יהיו אחראי� להדרכת המנחי� ולבקרת איכות על תוכניות ההדר

  .באמצעות נציגיו במחוזות 

�  .המשרד יקיי� מפגשי� במטה ובמחוזות של המדריכי� וצוותי המרכזי

      .ישאר במטה משרד החינו"  . 2,500  סכו� של 
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   קציב ת

. הפעילות במרכז ומגוו! שירותי�, כמות בני הנוער, התקציב יעשה בהתאמה לגודל המרכז

בשאר התפקידי� ייגזר אחוז המשרה . רי" חצי משרת רכז  בני נוער מצ50מרכז המונה כ 

  . י הפעולות"עפ

 עלות דרישות והיק) 

  .70,000 חצי משרה מנהל המרכז

 �, מדריכי�: כולל(כוח אד

�פסיכולוגי� , ס"עו, מורי

 )מטפלי� ביצירה והבעה

� או תעריפי הרשויות המקומיות"העסקה על פי תעריפי נש  

 

135,000.   

 

 פעולות

, פעולות קהילתיות, פעולות שיא, טיולי�, קבוצות עניי! עילותפ

 הסעות

25,000  

 

בשנה הראשונה .הצטיידות

  .ציוד בר קיימא

 �בשני� הבאות חומרי

 מתקלי� ומזו!

כסאות שולחנות משחקי� : ציוד בסיסי : בשנה הראשונה 

פינת קפה  על פי נהלי המשרד בשאר השני� תקציב הציוד 

. שוטפת לצור" הפעלה רציפה של המרכזמיועד להצטיידות 

 .או לחילופי! נית! להמיר את תקציב ההצטיידות לפעילות 

20,000.  

 

הדרכה לצוותי המרכז 

 ביישוב

היישובי� נדרשי� לגייס מדרי" מלווה ולגבש תוכנית 

  המדרי" ותוכנית ההדרכה יאושרו על ידי המטה. הדרכה 

 

7,500.   

היק) ההדרכה 

לא יעלה על 

 �זה לשנת סכו

לימוד למרכז 

� של

. מפגשי� במטה ובמחוזות  של המדריכי� וצוותי המרכזי�   הדרכה ברמת מטה ומחוז

  באחריות מטה משרד החינו"

 

ישאר  . 2,500

במטה משרד 

 .החינו" 

  .260,000  כ"סה

  

, בהתא� להבשלת התקציב, רשויות מקומיות המעוניינות להקי� מרכז נוער בהדרגה

ב חצי משרה לפחות למנהל מרכז ולגבש תוכנית פעילות מצומצמת הכוללת חייבות לתקצ

�  . בהתא� למספר הנערי� במרכז ובאישור מפקח, את כל המרכיבי
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  כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

 . 02#5603770,  רווחה ושיקו�–תמר פתחיה 
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   מוקד נוער וצעירים טיפולי רב תחומי בעבור נערים וצעירים בסיכון

  1040119  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

מרוכזות   במוקד.  לבני נוער וצעירי� מנותקי�יטיפולנוער וצעירי� נית! מענה   במוקד

המוקד פועל בתו" . יישוג  פעילויות שונות לבני נוער וצעירי� והוא מהווה כלי עזר לבצוע

  . היעדתלאוכלוסיימבנה הממוק� במקו� מרכזי בקהילה והוא נגיש 

   .ס נוער וצעירי� ופועלי� בו אנשי צוות נוספי�"י עו"מוקד מנוהל עה

  מטרת התוכנית

 .ישמש כמוקד טיפול חינוכי כולל לנערי� בסיכו! גבוה •

הכוונה לתעסוקה + יישוג + ביצוע תוכניות טיפוליות פרטניות קבוצתיות קהילתיות  •

 .והשמה במסגרות

• �שרות מבח! ,  תעסוקהלשכת, ל"הלצהכנה , בתחומי חינו"  הפעלת רכזי� ומטפלי

  .לנוער

   יעדתאוכלוסיי

 בעלי מאפייני� של ניתוק ופעילות עבריינית ושימוש 16#18נערי� בסיכו! גבוה גילאי 

  .מזדמ! בסמי� ואלכוהול 

  היקף פעילות

  . מטופלי� בישוב60  איתור וטיפול בשנת עבודה של

  .המוקד יפעל בשעות הערב ולילה

  כח אדם

  רכז תעסוקה, דרי" מרכזמ, ס מטפל"עו

  תקציב ועלויות

  .מימו! ציוד להפעלה

  .פעילות קבוצתית טיפולית

  .למוקד בישוב  . 300,000: עלות תקציבית

  כתובת לפניה

 �  il.gov.molsa@dinasha     מפקחת ארצית השרות לנוער וצעירי�–דינה שלו
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  תחומי לנוער במצבי ניתוק-יום תומך רב מרכז –ר "מית

  1050120  :סמל התוכנית

  מטרות התכנית

חינוכי , נוער במצבי סיכו! וסכנה באמצעות מענה טיפולי#צמצו� תופעת הניתוק בקרב בני

  .תחומי משולב בקהילה# רב–

באמצעות תכנית קיצרת טווח במטרה להביא להחזרת� של בני הנוער למערכות משלבות 

  .בקהילה

  יעדי	

פיתוח וחיזוק היכולות האישיות של בני הנוער לקראת החזרת� למערכות  .1

  .נורמטיביות בקהילה

2. � .חיזוק הקשר של בני הנוער ע� משפחותיה

3. � .התנהגותי ותעסוקתי, חברתי, רגשי: פיתוח מיומנויות בתחומי התפקוד השוני

  אוכלוסיית היעד 

1.  �, ללא מחלת נפש פעילה,  תקינההאינטליגנציבעלי , 12#18בני נוער בי! הגילאי

  .על קצה רצ) הניתוק בקהילה, במצבי סיכו! וסכנה

רגשית וחינוכית מתמשכת ונמצאי� במצבי עזובה , בני נוער הסובלי� מהזנחה פיזית .2

הפרעות , שוטטות, המובילי� לביטויי� התנהגותיי� של קשיי� בהסתגלות חברתית

 .ועוד,תמכרויותה, עבריינות,דפוסי עבריינות, התנהגות קשות

 .בני נוער הנמצאי� בהליכי� משפטיי� ולגביה� מופעל צו מעו! יומי .3

  היקף פעילות

 ויהיה 22:00 – 07:00: בי! השעות, שישה ימי� בשבוע,  חודשי� בשנה12המרכז יפעל  .1

  .וביגוד, היגיינה, ערו" לספק צרכי� בסיסיי� כהזנה

ות בקהילה וכוללות שלושה ר משלבות תשומות של כלל המערכ"דרכי העבודה במית .2

� : שלבי

 .קליטה ואבחו!, פניה, איתור  .א

 . י תכנית אישית"עבודה עפ  .ב

 .ליווי ותמיכה בתהלי" השילוב המחודש במערכות הנורמטיביות  .ג

תו" מת! מענה ראשוני לכל נער , ר מחויב בקבלה ללא תנאי וללא טופס הועדה"המית .3

  .ונערה במצבי מצוקה ומשבר אשר יגיעו אליו
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וזמניות תו" , תיצירתיו, מידיות, נגישות, פי עקרונות של זמינות#ר יפעל על"המית .4

  .והקהילתי, המשפחתי, האישי: התייחסות לשלושת מעגלי החיי� של בני הנוער

ר "מחייבת את המית, מורכבות הקשיי� והצרכי� של אוכלוסיית מתבגרי� בסיכו! .5

עבור בני " סביבה טיפולית "המחייבת יצירת, לתפיסת עבודה טיפולית חינוכית רחבה

  .הנוער באמצעותה יתאמנו במיומניות התפקוד השונות

,  של קשיודיפרנציאליתתו" ראייה , ר"תכנית התערבות תבנה לכל נער ונערה במית .6

 .ה בבניית התכנית/ויכולתו בשותפות מלאה של הנער, צרכיו

מרחב , ת ספורטמרחב פעילו, מועדו! חברתי ,מרחב טיפול :ר יפעלו המרחבי�"במית .7

 ומרחב מוסיקה עסקיתיזמות , מרחב מולטימדיה,מרחב למידה, הכנה לחיי עבודה

 .טיפולית וחברתית גמישה ופתוחה, באופ! מתוא� ומשולב בסביבה פיזית

 .תרבותית#ר תבנינה תו" רגישות רב"תכניות העבודה במית .8

 .ר רואה בהורי� ובמשפחה המורחבת משאב מרכזי בתהלי" השיקו�"מית .9

עבודת הצוות הרב מקצועי מחייבת . ר מופעל באמצעות צוותי� רב מקצועיי�"תהמי .10

התערבות והתייחסות לצרכי� ולקשיי� הרב , פיתוח שפה משותפת, הבנה טיפולית

 .ממדי� של בני הנוער

 בני 12 אשר כל אחת מה! תימנה –ר יפעלו לפחות שתי קבוצות של בני נוער "במית .11

  . בני נוער48 – ארבע קבוצות בעת ובעונה אחת השאיפה היא להפעיל. נוער

  

, ר"חלק� בשלבי קליטה ראשונית במית,  נערי� נוספי�#50 כוייהנר "משירותי המית

  ר מלווה אות� בתכניות תמיכה"כשמית, חלק� בשלבי שילוב שוני� בקהילה

  כוח אדם 

ות ה! שתי קבוצ.  נערי� בכל קבוצה12, כוח אד� מחושב לפי מפתח של שתי קבוצות

  .ר"מינימו� לפתיחת המית

,  משרה50%רכז מתנדבי� ,  כל אחד#75%ס ב"שני עו, שני רכזי בית,מנהל: ר יעסיק"המית

  .עובד מנהל, מדריכי� מקצועיי� למרחבי הפעילות

  יש צור" במבנה אשר יאפשר הפעלת מרחבי הפעילות: מבנה וציוד

  תקציב ועלויות

  ר" של המית שעות הפעילותהיק)י " עפרייגזהתערי) 

  תערי)  סמל תערי"

  #1.9.2011נכו! ל  לחני" לחודש.  3351  4104

  כתובת לפניה

  02#6708144/3, מנהלת השירות לשיקו� נוער, יהודית קדרו!
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  ר"מפתן משולב מית

 1050121  :סמל התוכנית

  מטרות התכנית

כלי� אשר תפעל מבוקר עד ערב ותשלב שני , מסגרת טיפולית שיקומית חינוכית יומית

�על , ר אשר ישמשו רשת ביטחו! קהילתית לבני נוער במצבי סיכו!"מפת! ומית, טיפוליי

אשר המערכות הפורמליות לא יכולות לתת מענה , קצה רצ) החינו" והטיפול בקהילה

  , ומשפחתי,לימודי,חברתי,מימדיי� בתחומי� הרגשי#לצרכיה� הרב

להחזרת� של בני הנוער , וער תופעת הניתוק בקרב בני הנלצמצו�המסגרת מכוונת 

משפחה , ושיקומ� ושילוב� כבוגרי� מתפקדי� בחיי עבודה, במסגרות משלבות בקהילה

  . וקהילה

  :יעדי	

  . התדרדרות לעבריינות ועבריינות, מניעת שוטטות •

  .ה מהבית ומסביבתו הטבעית/מניעת הוצאה של נער •

לימודי , תנהגותיה, חברתי, רגשי:  השוני�התפקודפיתוח מיומנויות בתחומי  •

 .תאינטגרטיביותעסוקתי באמצעות תכנית אישית 

• � . חיזוק הקשר של בני הנוער ע� משפחותיה

פיתוח וחיזוק היכולות האישיות של בני הנוער לקראת השתלבות� התקינה והמהירה  •

 . במערכות נורמטיביות בקהילה

 . תעסוקה/ ל"צה/ השמת בוגרי� במסגרת נורמטיבית •

  אוכלוסיית היעד

 � תקינה וללא האינטליגנציבעלי , במצבי סיכו! וסכנה,  שני�12#18בני נוער בי! הגילאי

  :מימדיות של קשיי�#מחלת נפש פעילה המאופייני� רב

  :סוציאלית)אהתנהגות 

  .קושי בקבלת סמכות וחוקי מסגרת •

  קשיי� בהסתגלות חברתית •

  .הפרעות התנהגות קשות •

  .עזובה,שוטטות •

  .דפוסי עבריינות •

  . חוקמפירי •

  .אקטיביי�#פסיכושימוש בחומרי  •

  .בני� ובנות למשפחות ע� קשיי תפקוד •
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  . בני נוער הנמצאי� בהליכי� משפטיי� ולגביה� מופעל צו מעו! יומי •

 :קשיי	 רגשיי	

קשיי� , ניכור, קושי בדחיית סיפוקי�,תכישלונוהיסטוריה של ,דימוי עצמי נמו",תסכול

  .ביצירת קשר ובניית אמו! בסיסי

 .השכלתי משמעותי ולקויות למידהפער 

  תיאור התהליך

מייצרת רצ) טיפולי המיועד לתת מענה רחב " ר "מפת! משולב מית"המסגרת הכוללת 

  . לצרכי� שוני� ומורכבי� של בני נוער הנמצאי� בנקודות שונות על ציר הסיכו! והניתוק

  ": דלתות" בכמה סלהיכננית! , ר"מפת! משולב מית"לתכנית כוללת זו 

  . בשעות הבוקר בלבד–בני נוער המשתלבי� במפת! 

  . צ והערב בלבד" בשעות אחה–ר "בני נוער המשתלבי� במית

  . ר כתכנית התערבות כוללת"בני נוער המשתלבי� ה! במפת! וה! במית

, ומאפשרי� תנועה גמישה ביניה�, מודולריי�ר הינ� "המפת! והמית, כלי ההתערבות

  .ל אחד מהנערי� המטופלי� במסגרתבהתא� לקשיי� ולצרכי� של כ

הינו צוות אחד , "ר"מפת! משולב מית: "הצוות הרב מקצועי העובד במסגרת הכוללת

  .העובד באופ! אינטגרטיבי

התערבות והתייחסות , פיתוח שפה משותפת, עבודת הצוות מחייבת הבנה טיפולית

  . לקשיי� ולצרכי� הרב מימדיי� של בני הנוער

עבור נער . יתקבל לאחר שמולא עבורו טופס הועדה, יקלט במפת!נער שנמצא מתאי� לה

  שאינו מוכר במחלקת הרווחה

  .יש למלא טופס נתוני יסוד

  :דרכי העבודה במפת�

דרכי העבודה במפת! נגזרות מצרכי בני הנוער ומושתתות על עקרונות הסביבה  .1

  :הטיפולית

 :ה נבנית תכנית אישית מותאמת בכל תחומי התיפקוד/לכל נער •

  מקצועי ולימודי,חברתי,הרגשי

  .ה שותפי� לבניית התכנית האישית/הנער •

 .מקצועי#הצוות במפת! הינו צוות רב •

 . ולמדיניות המפת!ההחלטותהצוות שות) לקבלת  •

  

2. � :במפת! מופעלות תכניות המשלבות שלושה תחומי

תכניות המקנות כלי� להסתגלות חברתית ומעני� לצרכי� הרגשיי� של בני  •

 .הנוער
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  .נה לחיי עבודההכ •

 .השכלה •

    . בני נוער80 # ל60המפת! מטפל בו זמנית בי!  .3

שישה , 16:00 – 08:00: בי! השעות, )למעט אוגוסט( חודשי� בשנה 11המפת! פועל 

  .ימי� בשבוע

אחראי על הובלת האוריינטציה , יוע$ חינוכי, ס"הצוות הטיפולי במפת! הכולל עו .4

מו ג� על פיתוח תכניות התערבות ברמה כ, הטיפולית על יצירת סביבה טיפולית

  .ופרטנית,קבוצתית,המערכתית

תכנית ההתערבות רלוונטיות לקשיי� ולצרכי� של בני הנוער ברמת הפרט וברמת  .5

, תכניות ההתערבות באות במטרה לפתח יכולת קבלת סמכות וחוקי מסגרת. הקבוצה

  .ועוד, קטיביי�א#פסיכומניעת שימוש בחומרי� , התמודדות ע� תוקפנות ואלימות

תכנית ההכנה לחיי עבודה במפת! מבוססת על עבודה יצרנית ורווחית בסדנאות  .6

    .מקצועיות העובדות באוריינטציה טיפולית

 לקראת השתלבות מיומנויותהסדנאות המקצועיות באמצעות רכישת מקצוע מקנות 

שמירה על , קבלת סמכות, תכנו!, פתרו! בעיות, ניהול זמ!, עבודת צוות: בתעסוקה כמו

   .ועוד, כללי בטיחות

    . סיווג מקצועי#הקניית המקצוע מאפשרת קבלת תעודת מקצוע מוכרת

שילוב בני הנוער בעול� התעסוקה באמצעות תכנית של יזמות עסקית המאפשרת 

  .  של עול� העבודההדמיההתנסות מאתגרת תו" 

ליבה של משרד ההשכלה במפת! עוסקת ה! בהקניית מיומנויות יסוד וה! בתכנית ה .7

  שנות 12החינו" לקראת קבלת תעודה מוכרת של 

הלימודיי� העיוניי� ג� ה� מבוססי� על מודל התכנית האישית הלוקחות בחשבו!  .8

    . והישגיו של הנער, קשיו, את כוחותיו

באמצעות הלימודי� העיוניי� מתפתח הנער להיות לומד עצמאי ואחראי תו" חוויה 

  .של קשר משמעתי ע� המורה

9.  �המשמשות כהזנה פיזית ובאמצעותה ,  ארוחות ביו�2במפת! בני הנוער מקבלי

�  .רוכשי� בני הנוער הרגלי

  :ר"דרכי העבודה במית

 ויהיה 22:00 – 07:00: בי! השעות, שישה ימי� בשבוע,  חודשי� בשנה12המרכז יפעל  .1

  .וביגוד, היגיינה, ערו" לספק צרכי� בסיסיי� כהזנה

משלבות תשומות של כלל המערכות בקהילה וכוללת שלושה ר "דרכי העבודה במית .2

� : שלבי

  .קליטה ואבחו!, פניה, איתור  .א
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  . י תכנית אישית"עבודה עפ  .ב

 .ליווי ותמיכה  .ג

תו" מת! מענה ראשוני לכל נער , ר מחויב בקבלה ללא תנאי וללא טופס הועדה"המית .3

 .ונערה במצבי מצוקה ומשבר אשר יגיעו אליו

וזמניות תו" , תיצירתיו, מידיות, נגישות, רונות של זמינותפי עק#ר יפעל על"המית .4

  .והקהילתי, המשפחתי, האישי: התייחסות לשלושת מעגלי החיי� של בני הנוער

ר "מחייבת את המית, מורכבות הקשיי� והצרכי� של אוכלוסיית מתבגרי� בסיכו! .5

 עבור בני "סביבה טיפולית"המחייבת יצירת , לתפיסת עבודה טיפולית חינוכית רחבה

 .הנוער באמצעותה יתאמנו במיומניות התפקוד השונות

,  של קשיודיפרנציאליתתו" ראייה , ר"תכנית התערבות תבנה לכל נער ונערה במית .6

 .ה בבניית התכנית/ויכולתו בשותפות מלאה של הנער, צרכיו

מרחב , מרחב פעילות ספורט, מועדו! חברתי,מרחב טיפול:ר יפעלו המרחבי�"במית .7

 ומרחב מוסיקה עסקיתיזמות , מרחב מולטימדיה,מרחב למידה,  לחיי עבודההכנה

 .טיפולית וחברתית גמישה ופתוחה, באופ! מתוא� ומשולב בסביבה פיזית

 .תרבותית#ר תבנינה תו" רגישות רב"תכניות העבודה במית .8

 .ר רואה בהורי� ובמשפחה המורחבת משאב מרכזי בתהלי" השיקו�"המית .9

עבודת הצוות הרב מקצועי מחייבת . צעות צוותי� רב מקצועיי�תר מופעל באמ"המי .10

התערבות והתייחסות לצרכי� ולקשיי� הרב , פיתוח שפה משותפת, הבנה טיפולית

 .ממדי� של בני הנוער

 בני 12 אשר כל אחת מה! תימנה –ר יפעלו לפחות שתי קבוצות של בני נוער "במית .11

 .נוער

קבוצות , גינו! טיפולי, ל באמצעות בעלי חיי�טיפו: במסגרת מותאמות תוכניות טיפול .12

תכניות ,  לנערותתתכניות ייחודיו, אקטיביי�#למניעת שימוש לרעה בחומרי� פסיכו

�, תכניות טיפול באמצעות ספורט, טיפול באמצעות אומניות, העצמה לעולי� חדשי

, טיפול באמצעות ביבליותרפיה, פיתוח מנהיגות צעירה, ספורט אתגרי וספורט ימי

  . חינו" לתעבורה ויזמות עסקית

  מבנה וציוד

  ר"יש צור" במבנה אשר יאפשר הפעלת תכנית המפת! והמית •

  י הסדנאות ומרחבי הפעילות"יש צור" ברכישת ציוד עפ •

  תקציב ועלויות

  לחני" לחודשח " ש1278  # 4103: סמל תערי(י "התערי) להפעלת המפת! יהיה עפ
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   שעות ההפעלה)מהיק רייגזהתערי) להפעלת המיתר 

  .לחודש.  3351  4104: סמל תערי(

  

  כתובת לפניה

  02#6708144/3, מנהלת השירות לשיקו� נוער, יהודית קדרו!
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  מרכז יום לנוער מתמכר

  1030122  :סמל התוכנית

  

  מטרות התוכנית 

�סיוע לבני נוער , הקמת מסגרת מעבר גשר בי! התמכרות לחומרי� לעול� ללא חומרי

  .ס או בעבודה" מחומרי� תו" שילוב� חזרה בביה נקיי�רלהישא

  אוכלוסיית היעד

 �בני נוער משתמשי� קבוע ומכורי� לסמי� שבעיית� המרכזית הינה שימוש בחומרי

  .ומעונייני� לעבור תהלי" שינוי

  היקף הפעילות

 ימי� 5המסגרת תפעל ,  בני נוער בנקודת זמ! מכורי� לחומרי�#20מרכז טיפולי חינוכי ל

לימודי� , בני הנוער ישתלבו במסגרת היו� בקבוצות טיפוליות.  מהבוקר עד הערבבשבוע

  .'ספורט ועוד, הכשרה מקצועית ותעסוקה, והעשרה

מורי� ומדריכי , מזכירה, א� בית, מדריכי�, ס"עו, הצוות במקו� יכלול מנהל מסגרת

�  .חוגי

  .רשויות מקומיות ובאחריות עמותות: מיקו	 התוכנית

  

  יותתקציב ועלו

  .ח למרכז" אש655

  

  כתובת לפניה

  מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, פלורנטי!איריס 

  סגנית מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, רקפת ב! גיא

  02#6708174:  ירושלי� טלפו!10יד חרוצי� , משרד הרווחה
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מענה משלים ברצף המענים לנוער מנותק  - הלנה חירומית  

  בקהילה

  1040124  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

לא מבוטל של מתבגרי� זקוק לפסק ' כ שמס"ניסיו! העבודה בשני� האחרונות מצביע ע

 –של שינה מחו$ לבית כתוצאה ממצב חירומי אליו ה� נקלעי� ) ימי�(זמ! קט! ביותר 

  . 'בריחה נטולת תכנו! וכד, איו� על חייה�, סכסו"

 �, ומחפשת פסק זמ! קצר) עבודה, ימודי�ל(אוכלוסייה זו בחלקה משולבת במסגרת יו

חלקה האחר זקוק להפרדה מתערבת . מתו" מגמה להמשי" בסידור קבוע, מיידי

  .מידיית עד יעבור זע� וחלקה האחר מעדי) פסק זמ! קט! לחשיבה והתארגנות) סמכותית(

תוא� צרכי� הלנתי חרומי , זמי!, מענה משלי� ברצ) המעני� לנוער מנותק בקהילה

  . נערי� או נערות בו זמנית6 עד 4 –בדמות דירה או חדר המיועד ל . בימי�מוקצב 

  מטרות התוכנית

 .מניעת החרפה במצב אוכלוסיות היעד •

•  � ).מעני� אינסטרומנטליי�(להוות מענה זמי! תוא� צרכי

• � .השארת בני הנוער בקהילת

  אוכלוסיית יעד

  . ואינו יכול ללו! בביתו שנה שניקלע למצב של סכנה או חירו�14#18מתבגר בגילאי 

  תיאור התהליך

 10:00צ המאוחרות עד שעות הבוקר "שהיה החל משעות אחה •

 .במהל" היו� המקו� אינו פעיל •

 .ארוחות ערב ובוקר ולינה,  מקלחת–במקו� יוצע  •

 )עד שבוע. (ימי� קצוב' השהיה למס •

 .י גורמי קהילה ורווחה"הגעה עצמית או הפניה ע •

 .בלההליכי� מינימליי� של ק •

בשעות הבוקר יתחייב המתבגר לא לשהות במקו� ולהשתלב בתוכנית יו� בי! א� זה  •

 .מיוזמה אישית או באמצעות גור� קהילה
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  כח אדם

' כ משרה שתחולק בי! מס"סה(איש צוות אחד שישהה משעת פתיחת הדירה ועד סגירתה 

�  ).אנשי

  .המקו� יופעל באחריות הרשות המקומית

   ועלויותתקציב

  : מתבגרי�6מאכלסת עד לדירה ה

  ח"אש    40,000    שכר דירה 

  ח"אש    72,000    הפעלה שוטפת

  ח"אש  120,000    משרת צוות

  ח"אש  232,000                 כ"סה

  ח" אש100,000   ראשוניתתהצטיידו

  .ח" אש  332,000     עלות לשנה ראשונה

  . .3,150עלות אחזקה חודשית של מתבגר 

  כתובת לפניה

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ו! גליק ציפי נחש
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  לעבודה עם נוער עולה במרכזי נוערת ותוכני

  4410125  :סמל התוכנית

 

  תיאור התוכנית

משבר גיל  מצטר) אל משבר ההגירה. התמודדות� של בני הנוער העולי� הינה מורכבת

המאפיי! את שלב , לי" החיפוש אחר זהות והגדרה עצמית ומקשה מאוד על תהההתבגרות

חשי� , ע ולאחרונה ג� מצרפת"חבה,  מאתיופיהעולי�הנוער הבני מ  רבי�  .התפתחותי זה

�, הזדהות ע� ערכי�ל קושיחוסר השתייכות ו, זרות, ת ניכורו תחושבתהלי" הסתגלות

ימות מובילה לתפיסה  צומת זו של משברי� ומש.חברה ישראליתהנורמות ומיתוסי� של 

התוכנית מבוססת על . מצוי במידה זו או אחרת במצב סיכו!, ת עולה/כל מתבגרעל פיה 

בשיתו) ע� , של עמותת על�" הפו" על הפו""מודל עבודה שפותח במסגרת פעילות מרכזי 

התוכניות ניתנות .  שני� האחרונות ע� אלפי בני נוער10המשרד לקליטת העלייה והופעל ב 

 התוכניות .ה חלקית או מלאה בכל מרכז נוער הנות� שירות לאוכלוסיית נוער עולהלהפעל

השונות מכוונות לסייע לבני הנוער העולה לעמוד במשימות הקליטה וגיל ההתבגרות 

נטגרציה והשתלבות הדרגתית ונורמטיבית בחברה יאבסביבה חדשה ולא מוכרת תו" 

חוסר הסתגלות , עולי� למצבי ניתוקה מתבגרי� ולמנוע את התדרדרות� של הישראליתה

  . נשירה ו

    מטרות התוכנית

  .  רבי�מצוקה וסיכו! בה� שרויי� בני נוער עולי�, ניתוק, צמצו� ומניעת נשירה .1

2. �   נשירה ממסגרות לימודיות והתנהגות, מניעה מפני הידרדרות לשוליי� חברתיי

  .מסכנת

משולב של גיל ההתבגרות ה משבר הסיוע לבני נוער עולי� בהתמודדות� ע� קשיי .3

 .ועלייה

  .בקהילה יביות עבור נוער עולהטנטגריהידברות ופיתוח תוכניות א .4

 .הקשר בי! הנוער לבי! הוריה�  חיזוק .5

 .גיבוש זהות אישית ותרבותית בקרב נוער עולה .6

  אוכלוסיית היעד 

חל ה  .13#18  מצרפת ואחרי� בטווח גילאי, מחבר העמי�, בני נוער עולי� מאתיופיה

מנוער בסיכו! המתמודד ע� קשיי היו� יו� של גיל ההתבגרות ועד לבני נוער במצבי ניתוק 

  .ומשבר
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  תיאור התוכנית

נפרד או אות� נית! להפעיל כל אחד ב(בנויה ממגוו! מודלי� בי! תרבותית ההתוכנית 

 : וכוללת) במקביל בכל מרכז

  רכז לנוער עולה . 1

 ודוברי  מאתיופיה,מחבר העמי�(בותית ע� נוער עולה תר# בעבודה רבהנוער המתמח עובד

עובדי� אלה דוברי� את   . האוכלוסייה לה מיועדת התוכניתבהתא� למאפייני, )צרפתית

ה� משמשי� ,  למעשה.מכירי� את התרבות ממנה ה� מגיעי�, הנוער#שפת� של בני

ר ע� דילמות המסייעי� לנוער עולה להשתלב בחברה ולהתמודד טוב יות, תרבות#כמגשרי

�עובדי� אלו יפעלו להערכת צרכי� ולבנייה והפעלה . וקשיי� מרכזיי� בחיי היומיו� שלה

  . של תוכניות מותאמות ברמה האישית והקבוצתית

   –תפקיד הרכז כולל 

 .' וכושעות פנאי, אודות שירותי� בקהילהומותא� תרבות  עדכני נגיש מידעמת�  •

, תכנו! עתיד, הקשורי� להסתגלות נושאי�  במגוו!קבוצות מידע ותמיכההפעלת  •

 . מניעת סיכוני� ועוד

קשיי תו" דגש על ,  לנוער עולה בכל נושאי גיל ההתבגרותמת� תמיכה וייעו. פרטני •

התחברות לקבוצות , נשירה ממסגרות, יחסי� ע� הורי� ההורי�, קליטה וזהות

 'שוליי� וכו

 . ספר ושירותי� בקהילההבתי ל שירות תיוו' וגישור •

 .יצירת חיבור בי! נוער עולה ובי! נוער ותיק •

 : עבודה קבוצתית ע	 נוער עולה במרכזי נוער. 2

נערי� ,  קבוצות לנערות–התוכנית מציעה בנייה והפעלה של מגוו! קבוצות נוער עולה 

תכנו! עתיד ומניעת , קבוצות תמיכה, בנושאי זהות אישית ותרבותית, וקבוצות מעורבות

אהבה , קשר ע� ההורי�, יחסי� בינאישיי�, ודדויות גיל ההתבגרותהתמ, התמכרויות

 בני נוער שילוו 20  כל קבוצה מיועדת לכ. 'תרומה לקהילה וכו, התנהגות מינית, וזוגיות

 .במקביל ג� ברמה האישית לאור" שנת פעילות

   :הכשרה וליווי צוותי עבודת נוער לעבודה רב תרבותית ובניית תוכניות . 3

תוכנית נערות יוצאות : רב תרבותי בעל� מפתח תוכניות רבות לנוער עולה כגו!התחו� ה

, פיתוח מנהיגות נוער, עבודה ע� משפחות של נוער עולה, אתיופיה וחבר העמי� בסיכו!

במקביל לבניית התוכניות אנו . מרכזי טיפוליי� חברתיי� וחינוכיי� לנוער עולה ועוד

,  מקצועי לעובדי� המפעילי� תוכניות לנוער עולהמציעי� מער" רחב של הכשרות וליווי

עלות ההכשרות והליווי   .ממטה מקצועי מנוסה ומומחה בעבודת נוער רב תרבותית

  . תלויי� בתוכנית שתבנה

  תקציב ועלויות 
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 .לשנה . 70,000 –עלות הפעלת הרכז והדרכתו  .1

  .לשנה . 35,000  –עלות הפעלת וליווי קבוצה  .2

  .וי תלויי� בתוכנית שתבנהעלות ההכשרות והליו .3

  

    כתובת לפנייה 

   ,il.gov.moia@sarac –המשרד לקליטת העלייה , מנהלת שירות הרווחה - כה!  שרה'גב

 02-6752744 .  
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או /התערבות קבוצתית מודולרית לבני נוער מנותקים ו 
  שפחותיהםמ
  

  1040126  :סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

�כל ישוב מעצב את ההתערבות . התערבויות קבוצתיות מגוונות ע� כלי� משתני

 ��הייחודייהקבוצתית בהתא� למאפייני � של קבוצת בני הנוער והמשפחות והמשאבי

  ).כספי�, מבני�, אנשי מקצוע(השוני� שיש לרשותו 

וצה הספציפית הצוות המתכנ! צרי" לבחור את הממדי� המתאימי� להתערבות בקב

�  :מתו" ממדי ההתערבות המגווני� הבאי

  .הדרכתית/ התערבות משימתית  •

, דרמה, חיות (חוויהקבוצות שההתערבות בה! היא בעיקר בשיחה לעומת קבוצות  •

  ).מוסיקה

  .תמיכתיגישה ,  התנהגותית#תקוגניטיביגישה , גישה פסיכודינמית: גישה מקצועית •

 חיי הקבוצה לעומת קבוצות הפתוחות לקבל קבוצות ע� משתתפי� קבועי� לאור" •

�  .פרד ממשתתפי� במהל" חיי הקבוצהידשי� ולה חמשתתפי

  .י� שלושימש" זמ! קצר לעומת מש" זמ! של שנת •

או ) קבוצת הורי�, קבוצת בני נוער: כמו(קבוצות של בני אותו הגיל או אותו התפקיד  •

  .קבוצות

  ).בני נוער והורי�(מעורבות  •

•  �המטופלי� רק בשעת הקבוצה לעומת קבוצות בה! המטפלי� מפגש טיפולי ע

  .מקיימי� התערבויות נוספות אישיות

  
  מטרות התוכנית

סיוע , לשמש מקור לתמיכה ושותפות, קידו� הענות בני נוער בסיכו! להתערבות טיפולית

  .צ כבסיס להשתלבות במער" טיפולי אישי או משפחתי"בהתפתחות קשר ע� עובד נו

  
  עדאוכלוסית הי

  . ומשפחותיה�14#18בני נוער מנותקי� בגילאי 
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  היקף הפעילות

  . נפשות15 #כ: מספר מטופלי� בקבוצה

�  :המטפלי

  :מכווני� למערכי� שוני� של מטפלי�, גודלה ומער" ההתערבות הטיפולית, סוג הקבוצה

� שלושה, שילוב של סמ" מקצועי ואיש מקצוע טיפולי, שני מטפלי� מהמקצועות הטיפולי

  .'מטפלי� וכו

מטפלי� , פסיכולוגי�, סי�"עו: מקצוע� של המטפלי� נקבע בהתא� לתוכנית הספציפית

  .'מדריכי� וכו, מטפלי� בדרמה,בחיות

, ציוד משרדי:  הטיפוליי� הקבוצתיי� דורשי� מער" תומ"והפרויקטי� התערבויות 

  .השתלמויות ועוד, הדרכה, אבזרי� לטיפול, כיבוד, טלפו!

   
  הליךתיאור הת

  :הפרויקט/מש" ההתערבות

  .חודשי� עד מספר שני�'  ממסהפרויקטבהתא� לסוג ההתערבות או 

  :דרכי הפעלה

 פרויקט/ח תכתוב תוכנית מפורטת ותקציב מתוכנ! עבור כל התערבות"המחלקה לש

  .קבוצתי

, דרכי ותוכ! התערבות, מש" התערבות, מטרות, אוכלוסית יעד: התוכנית תכלול פירוט של

כיבוד , ציוד, אביזרי�(פירוט מער" תומ" , ומקצוע�מספר המטפלי� , מטופלי�מספר 

  .ודרכי� להערכת תוצאות ההתערבות) 'וכו

  
  כח אדם

  .'מדריכי� וכו, מטפלי� בדרמה,מטפלי� בחיות, פסיכולוגי�, סי�"עו

  

  תקציב ועלויות 

  .ערבותסוגי המטפלי� והמער" התומ" מכתיבי� תקציב שונה לכל הת, מש" ההתערבות

  
  כתובת לפניה

 �  dinasha@molsa.gov.il     מפקחת ארצית השרות לנוער וצעירי�–דינה שלו
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  צעירים ומשפחותיהם/ טיפול קבוצתי לנערים 

 1040127  :סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

�מעי! מעבדה . קבוצה טיפולית שמטרתה לשפר את דפוסי הקשר בי! ההורי� לבי! הנערי

  .מת! וקבלת משוב וחיזוקי� חיוביי�. תקשורתלהתנסות בדפוסי 

  

  מטרות התוכנית

משפחותיה� שיתמקד בבעיות בתפקוד + טיפול קבוצתי לנערי� וצעירי� בסיכו!  •

� .על נערי� וצעירי� המצויי� בסיכו! גבוה  המשפחתי והשלכותיה

נת דפוס המערכת הרגשית ניסיו! להבי! את עולמ� של נערי� בהקשר המשפחתי והב •

בסימפטומי� משפחתיי�   הערכה וטיפול, תהבינאישיהתקשורת  שיפור ,משפחהשל ה

� .ואישיי

  

  אוכלוסית היעד

  .13#18נערי� וצעירי� בסיכו! גילאי 

�  .הורי הנערי� והצעירי

  

  היקף פעילות

  .טיפולית בישוב'  קב2

  .פעילות העשרה+ הפעילות תכלול הנחיית קבוצות 

  

  כח אדם

  ס מנחה ברמה ארצית " עו2

  

  תקציב ועלויות

   .240,000ס מנחה ברמה ארצית " עו2

 �, טיפול באמצעות בעל חיי� (30,000עלות קבוצות העשרה למתבגרי� ובני משפחותיה

  . לקבוצה בישוב) ספורט, אומנות

  

  כתובת לפניה

 �   il.gov.molsa@dinasha     מפקחת ארצית השרות לנוער וצעירי�–דינה שלו
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  תוכניות לטיפול קבוצתי והעשרה עבור נערות במצוקה

  1110128: סמל התוכנית 

  

  תיאור התוכנית

תוכנית קבוצתית לנערות במצוקה הניתנת להפעלה במוקדי� שוני� הנותני� מענה 

  .ניתנת אפשרות לבחירת תוכ! הקבוצה מתו" מאגר נושאי�. לנערות

  

  מטרות התוכנית

מת! אלטרנטיבות וכלי� לתמיכה . באמצעות קבוצה טיפולית,  התנהגות סיכוניתמניעת

שיפור הדימוי והביטחו! , הקניית מיומנויות חברתיות ומיומנויות לפתרו! בעיות, והעצמה

  .העצמי והעשרה כללית

  

  אוכלוסיית היעד

  .בכל קבוצהנערות במצוקה  10#12

  

  היקף הפעילות

וכ! לקיי� קבוצות טיפול , י "בעד, בבית ח�, עדו! טיפוליאת התוכניות נית! להעביר במו

  .נפרדות ללא קשר לאחד מהמסגרות הקיימות בקהילה עבור נערות

  .י עובדת נערות וצעירות ומנחה הקבוצה "של קבוצה יקבע עמש" הזמ! 

  

  תקציב ועלויות

  . מפגשי�15 #העלויות המופיעות ליד הקבוצות ה! עבור כ

  : ות ועלות!להל! התוכניות המוצע

  

  ח "עלות באש                                                              נושא 

  12                          סדנא למניעת תקיפה מינית. 1

2 .�  12         מניעת שימוש באלכוהול וסמי

  10                   קבוצת אמהות לנערות בטיפול.3

4 . �    45                        פעילות ימית–אתגרי� בי

  15                  העצמה והעלאת הדימוי העצמי .5

6. �  12                תקשורת בינאישית וכישורי חיי

  12                    מניעת נשירה ממסגרות חינו".7

  20                        :טיפול באמצעות אומנויות. 8

  ביבליותרפיה , מחול ותנועה, אנימציה, קולנוע, צילו� וידאו, פיסול, ציוד,  דרמה  

  10  תזונה נכונה למניעת הפרעות אכילה ובישול . 9
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  20                                       קייטנות קי$ לנערות.10

  12                              חברות זוגיות ומיניות . 11

  10                                     תדמית וטיפוח אישי. 12

13 . �  10      טיפול באמצעות בעלי חיי

14 . �    18                              רכיבה טיפולית על סוסי

  9                 לימוד שחיה ופעילות ספורטיבית . 15

  12                                            סדנת ריקודי בט! . 16

  20                                                    פסיכודרמה . 17

    20                                                     הגנה עצמית. 18

  12              קורס בסיסי הכרה ושימוש במחשב . 19

  

  כתובת לפניה 

�  צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

   פלאפו!                        מחוז        תש� המפקח

 �  050#6223039                 ירושלי�       ריקה אלקיי

  050#6223469                             ש "ב      רבקה תבל 

  050#6223513                         א"ת      שוש קרק 

  050#6223502                              א "ת      חנה שטקלר 

  050#6223166     )מגזר ערבי (  צפו!    חטו�–נואל אבו 

  050#6223174     ) מגזר יהודי( צפו!   אתי פסי 
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   סדנת תדמית לנערות בסיכון–" לצבוע את החיים הפנים והפנים 

  5530131  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

. ככלי טיפולי  האיפור  המשתמשת בטכניקת  מחנכת/עובדת סוציאלית  עבודה של

דר" שימוש בצבעי� וחומרי� , ירה ומרחב ההבעות הוויזואליהיצ, השימוש בשפת האיפור 

� . ומאפשרת התבוננות עצמית וחוויתית   מגווני� חושפת רבדי� רגשיי� עמוקי

  מטרות התוכנית 

חיבור בי! שפת האיפור לשפה המילולית . חשיפת מסכות החיי� וטיפוח� דר" כלי האיפור

 �  וההערכה  המודעות  שיפור. אישיי�כדר" להתנסות חווייתית במטרה לקד� תהליכי

 .ותשל הנער  העצמית

  אוכלוסיית יעד

   נערות בסיכו!#14כ

  היקף הפעילות 

  . שעות4.5 מפגשי� של 15

  כוח אדם 

  .עבודה סוציאלית/מאפרת אשר בהכשרתה מגיעה מעול� החינו"

  תקציב ועלויות 

 16,700 .   

  כתובת לפנייה

 , מצילה–פשיעה אג) קהילה ומניעת , ופיתוח ידעתחו� מניעה קהילתית ' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי  . #2009המפרט סטנדרטי ונכו! ל: הערה

ב "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/ולרמת המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח דרשימת 
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   מניעת אלימות בקרב נוער בסיכון–" משאלה חוויתית"

  5530133  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

סי� ופיתוח ''אינטנסיבית במתנ  התמודדות ע� נוער בסיכו! על בסיס עבודה קבוצתית

  . מנהיגות

  מטרות התוכנית 

  וההערכה  המודעות  שיפור , נשירה ואיתור נוער בסיכו!, אלימות, מניעת שוטטות

 .של הנערי�  העצמית

  אוכלוסיית יעד

  . בני נוער בסיכו!#15כ

  תיאור התהליך

שימוש בחומרי� פסיכו , עבריינות, עבודה קבוצתית פעמיי� בשבוע בנושאי מניעת אלימות

/ קורס צלילה/ מטווח/ שילוב של רכיבה על סוסי�  .אקטיביי� ולימוד חוק ומשפט

 .בסו) התקופה נער" אירוע שיא. יולי גיבושט/ סנפלינג

  היקף הפעילות 

  . שעות320כ "סה, פעמיי� בשבוע

  כוח אדם 

2�  . מדריכי� מלווי� מקצועיי

  תקציב ועלויות 

 32,000 .   

  

  כתובת לפנייה

 , מצילה– אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת  . #2009מפרט סטנדרטי ונכו! לה

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  קבוצות מניעה לנוער והורים עולים חדשים

  1030134  :יתסמל התוכנ

  תיאור התוכנית

קליטה של בני נוער והורי� עולי� חדשי� לקבוצות ייחודיות אשר יעלו את המודעות 

לסכנת השימוש בחומרי� וכ! יפחית את הסיכויי� שלה� להיות בסיכו! לשימוש 

  .והידרדרות

  

  מטרות התוכנית

  .זיהוי וקליטה של אוכלוסייה בסיכו! לטיפול

  .חומרי�זיהוי הסכנה בשימוש ב

  תוההידרדרומניעת השימוש 

  דיאלוג הורי� נוער בנושא

  

  אוכלוסיית היעד

  .בני נוער והורי� עולי� חדשי� מחבר העמי� ועולי אתיופיה

  

  היקף פעילות

  . ברשויות המקומיותסי�"העוי "בני הנוער יגויסו ע

וי י עמותה בשיתו) כל הגורמי� ובלווי ועדת היג" מפגשי� יופעלו ע25קבוצות של 

  .מקומית

 �  ).אחד יהיה עולה חדש(המפגשי� המובני� יתקיימו אחת לשבוע בהנחיית שני מנחי

  

  תקציב ועלויות

  .ח לזוג קבוצות נוער והורי�" אש69

  

  הדרכה והכשרה

המימו! מהתיקצוב ,המנחי� ישתתפו בהכשרה קצרה לתוכנית וכ! בהדרכות קבועות

�  .הרשו

  

  כתובת לפנייה

  02#6752624. רווחה המשרד לקליטת עליהמנהלת שרות ה,שרה כה!

  מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, איריס פלורנטי!

  02#6708174:טלפו!,  ירושלי�10רחוב יד חרוצי� , משרד הרווחה
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   למניעת שימוש בסמים–קבוצת תמיכה לנערות עולות חדשות  

  1030135  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

, גיל ההתבגרותייחודיי� לנערות בהתייחסות לתכני� קבוצת תמיכה לנערות הכוללת 

 יחסי� שבינו לבינה וחיזור אלי�, תהליכי קבלת החלטות, שימוש בסמי� ובאלכוהול

  .התוכנית בשיתו) פעולה ע� מועדו! נוער עולה וקידו� נוער בעיר. בקשת עזרהו

  

  מטרות התוכנית

פיתוח מיומנויות ,  ההתבגרותיצירת דיאלוג פתוח בנושא שימוש בסמי� ובאלכוהול בגיל

הקבוצה כמקור , פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית וזוגית, המסייעות לקבלת החלטות

איתור נערות המשתמשות בסמי� ואלכוהול ופרישת האלטרנטיבות , תמיכה לנערות

 .הטיפוליות

  

  אוכלוסיית היעד

קשיי� במערכת , כיתמתאפיינות בקשיי הסתגלות למערכת החינוה ,18#14נערות בגילאי 

 .משפחות חד הוריות ומעמד סוציו אקונומי נמו", היחסי� החברתית והמשפחתית

  

  היקף פעילות

 12� .אחת לשבוע,  מפגשי� בני שעתיי

  

  תיאור התהליך

תכנית . תו" התאמת תכני� ספציפיי� לגור� המזמי!,  שבועות12למש" , קבוצה שבועית

 :לדוגמא

איתור הנערות על ידי מפגש ע� אפשרות באמצעות , תתפותיצירת מוטיבציה להש  1מפגש 

  נקייה המשתפת בסיפור אישי מכורה

  עיבוד המפגש ע� המכורה הנקייה, הכרות ותאו� ציפיות  2מפגש 

  אמונות ועמדות בנושא סמי� ואלכוהול  3מפגש 

  הלי" קבלת החלטותת  4מפגש 

   המש"–קבלת החלטות   5מפגש 

  נהיחסי� שבינו לבי  6מפגש 

  חיזור אלי�  7מפגש 

  התמודדות ע� לחצי� חברתיי� והתייחסות לשימוש בסמי� ואלכוהול  8מפגש 

  

בתחו� של יחסי� בי! אישיי� ושימוש בסמי� (פיתוח מיומנויות אסרטיביות   9מפגש 
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  )ואלכוהול

   המש"#פיתוח מיומנויות אסרטיביות   10מפגש 

  אחריות חברתית ובקשת עזרה  11מפגש 

  סיכו� ופרידה  12מפגש 

  

  

  כח אדם

   .שתי מנחות

   למנחותהדרכה מקצועית 

 .קידו� נוער, מועדו! נוער עולה ,משרד הקליטה: שותפויות

  

  תקצבי ועלויות

 )לא כולל ביטול זמ! ונסיעות( . 14,000

  

  מקורות מידע

� .www.alsam.org.il באינטרנט  אתר אל ס

  

  כתובת לפנייה

  המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!

 il.gov.moia@sarac ,6752624#02  

סגנית מנהלת , רקפת ב! גיא, מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, פלורנטי!איריס 

02#:טלפו!,  ירושלי�10רחוב יד חרוצי� , משרד הרווחה, השירות לטיפול בהתמכרויות

6708174  

  

  

  

  

  

  

  

  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 58

   נוער בסיכון יוצר סרטים–" קולנוער"

  2220136:  סמל התוכנית

  תאור התוכנית

 נוער בני קבוצתיי� וחברתיי� של, אישיי� כישורי� המפתח ומעצב, פרויקט העצמה

המחזק את הקשר של בני הנוער , בסיכו! דר" תכני פסיכודרמה ויצירה של סרט קולנועי

 קצר זמ! בטווח אמיתי אישי לשינוי זדמנותה לה� מעניק, למסגרת בה פועל הפרויקט

�הצבא , העבודה, יחסית ומעודד את בני הנוער להשתלבות מחודשת במעגלי הלימודי

  .והקהילה

   מטרות התוכנית

הימורי� , אובדנות, בסמי� שימוש, עבריינות, אלימות: סיכו! התנהגויות הפחתת •

  .    מיני וניצול

  .   וספורט אומנויות, התנדבות: יגו!מ והתנהגויות כישורי� וחיזוק העצמה •

אישיי� וקבוצתיי� ומשברי�  כלי� לפתרו! והתמודדות ע� קונפליקטי� הקניית •

 .הבנה ואחריות אישית, � אלטרנטיביות יצירתיות על בסיס גישורבדרכי

• �שאפתיי� ובעלי , גיבוש ושינוי תפיסת העצמי של בני נוער לתפיסה ודימוי חיוביי

 .ולותיה�אמונה בעצמ� וביכ

, פתיחות, כמנו) להרחבת אופקי�, חשיפה חוויתית לאומנויות הקולנוע והדרמה •

 .צפייה ביקורתית וחיזוק היכולות האישיות של המשתת), חשיבה יצירתית

 .חיזוק הכישורי� הקבוצתיי� והחברתיי� של בני הנוער •

שר כגור� חיובי ומיטיב המאפהחברתית של בני הנוער " מערכת"חיזוק תפיסת ה •

 ).תעסוקה ועוד, צבא, כמו לימודי� (לימוד ועשייה, גדילה

והפיכת� לכוח של המשתתפי� בקהילה חברתית המעורבות חיזוק הקשר וה •

 .מנהיגות ביישוב

•  � מחיי בני הנוער נושאי� חברתיי� ותרבותיי�הפקת סרטי דרמה קצרי� החושפי

 .המעשירי� את השיח הציבורי בחברה הישראלית

   דאוכלוסיית היע

באחד  או במרכזי נוער ומצויי� נוער לקידו� ביחידות המטופלי� 14#18 נוער בגילאי בני

� ע� תפקוד בקשיי מתאפייני�, גלויה או סמויה בנשירה: או יותר ממצבי הסיכו! הבאי
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, 'וכו מינית הפקרות, עבריינות, אלכוהול, הימורי�, בסמי� שימוש של סיכו! התנהגויות

בעלי רקע או במצב של משבר משפחתי , עולי� חדשי�, עוטמשתייכי� לקבוצות מי

�  .ובקשיי� כלכליי

  

   תאור התהליך 

 נוער או ממרכז הנוער לקידו� מהיחידה טיפולי חינוכי עובד על מבוססת התוכנית

 להב עמותת של מובנת בתוכנית שבטיפולו נוער בני 20המשלב קבוצה של עד , שבקהילה

  .   קצר סרט להפקת

מנחה  בהנחיית ,כל מפגש אור" שעתיי�, מפגשי� שבועיי� #15לנוער כולל כפרויקט קו

מתחילת המפגשי� ועד , אור" הפרויקט כולו. דרמה ובימאי קולנוע מטע� עמותת להב

  . חודשי�#7הינו כ, ארגו! הקרנה חגיגית מקומית של הסרט הקבוצתי והקרנה ארצית

 בו מתקיי� הפרויקט באמצעות זמרכהגיבוש קבוצת נערי� ונערות מתחילת התהלי" ב

�המנחי� יוצרי� מסגרת בה המשתתפי� יכולי� . שילוב תרגילי דרמה וכלי� קולנועיי

�כ" שהסיפורי� האישיי� של , אינטימית ותומכת, באווירה כנה, לספר את סיפור

המשתתפי� מתגבשי� לסיפור קבוצתי המהווה בסיס לכתיבה והפקת סרט עלילתי באור" 

 #שתתפי� ממלאי� תפקידי� מרכזיי� בתהלי" ההפקה ובימי הצילו�המ. 'דק#15כ

הינו בשני ימי הצילו�   שיא הפרויקט.' וכוכעוזרי הפקה, כשחקני�, בחירת אתרי צילו�ב

הדורשת , אשר כוללי� שעות ארוכות של עבודה מאומצת ומאתגרת, �האינטנסיביי

�  .סירות ועבודה קבוצתיתמ, אחריות, התמדה, מהמשתתפי� יכולת קשב וריכוז גבוהי

לאחר עריכת הסרט מתקיימת צפייה ראשונית ואינטימית של המשתתפי� בקבוצה בה 

מיד ע� סיו� , כמו כ!. שמי� דגש על עיבוד רגשי וחווייתי של תהלי" העבודה בפרויקט

המשתתפי� . הצילומי� מלווה מנחה הדרמה את הקבוצה בארגו! ערב הקרנה מקומי

ידאגו להזמי! מכובדי� מהקהילה , מיקו� והפקת ההקרנה, התוכ!בפרויקט יגדירו את 

את , תהלי" זה יחזק את תחושת השייכות של המשתתפי� בקהילה. ומוזמני� נוספי� ועוד

. מעורבות� החברתית ואת הקבוצה ככוח יוז� ומבצע בעל יכולות תרומה לקהילה

 �במסגרת , ועודדריכי� מ, מחנכי�, בני נוער,  ילדי�מאות אלפיבפני נחשפי� הסרטי

בפסטיבלי קולנוע , ערכות עבודה המבוססות על הסרטי� המופצות על ידי קידו� נוער

  . ושידור בטלוויזיה

מותא� להפעלה במרכזי קידו� נוער ומרכזי נוער בקרב קבוצות בני " קולנוער"פרויקט 

, הערבי והדרוזיקבוצות מהמגזר , נוער מנותק, נוער עולה: נוער בסיכו! בעלות אופי מגוו!

צוות המנחי� של הפרויקט מיומ! בעבודה משותפת ע� . נערות ועוד, קבוצות רב תרבותיות

 .המנחה המקומי מטע� המרכז בו פועל הפרויקט
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  כוח אדם

 שנות ניסיו! בהפעלת #3בעלי יותר מ, ס לקולנוע" בוגרי בי–ת קולנוע /במאי •

�  פרויקטי� חברתיי� קולנועיי

 #3בעלי יותר מ, או הנחיית קבוצות/הכשרה בפסיכודרמה ו ע� –ת דרמה /מנחה •

  שנות ניסיו! בעבודה טיפולית קבוצתית בשילוב קולנוע

בעלת , במאית ותסריטאי, ס לקולנוע" בוגרי בי–קולנוע תחו� מלווה מקצועית  •

   שנות ניסיו! בליווי מנחי דרמה בפעילות חברתית קולנועית#5יותר מ

בעלת ,  מנחת קבוצות בעלת הכשרה בפסיכודרמה–דרמה תחו� מלווה מקצועית  •

   שנות ניסיו! בליווי מנחי דרמה בפעילות חברתית קולנועית#5יותר מ

 #) ית/סאונדמ!, ת צל�/עוזר, ת/צל�, ת הפקה/עוזר, ה/מפיק(צוות צילו� מקצועי  •

   שנות ניסיו! בהפקות קולנוע בכלל ובהפקות ע� בני נוער בסיכו! 5בעלי 

   שנות ניסיו! בניהול פרויקטי� חברתיי� קולנועיי�5 בעל #ת פרויקט /מנהל •

• �   שנות ניסיו! בניהול פרויקטי� חברתיי� קולנועיי�5 בעל #ת פרויקט /מתא

  

   תקציב ועלויות

 �   משתתפי�20: מספר משתתפי
  

  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 
 12,500 1,785 85  ת קולנוע/במאי
 12,500 1,785 85  ת דרמה/מנחה

מלווה מקצועית 
 � 2,500 357 20  קולנועתחו

מלווה מקצועית 
 � 2,500 357 20  דרמהתחו
 2,500 2,500 65  ה/מפיק
 1,000 1,000 32  ת הפקה/עוזר
� 2,400 2,400 32  ת/צל
 2,000 2,000 26  ת/ת צל�/עוזר

 2,000 2,000 26  ית/סאונדמ!
 3,500 500 35  ת פרויקט/מנהל
� 2,000 286 50  ת פרויקט/מתא

כ עלות כוח "סה
� 49,000    אד

  
  עלות שנתית  עלות חודשית  פירוט  הוצאות 

, הפקת שני צילו�  תפעול  
 משרדיות, נסיעות

  
12,000 

, קלטות, מצלמות  הצטיידות 
ד וצי, תאורה
  ,הקלטה
, רכב הפקה, כלכלה

  

8,100 
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חדרי , פריטי ארט
העברות , עריכה

� ומסטרי
        דרכה ה

        השתלמויות 
  20,100      כ הוצאות"סה
  
  עלות שנתית  עלות חודשית  
  ח" ש70,000    ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה
  
  

    לפנייהכתובת 

  משרד החינו' מינהל חברה ונוער

  אג( קידו	 נוער

  ר איל! שמש  "ד

  03#6896193/4: טל

 ilansh@education.gov.il:  כתובת מייל
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 לימוד מיומנויות שליטה לתלמידים בעלי בעיות –" עוצמה"
  התנהגות

  2210137  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 זוגות של מורי�במסגרת התוכנית רוכשי� . היא תוכנית תלת שנתית" עוצמה"תוכנית 

לשלוט על כיצד , הספר  כלי� ללמד תלמידי� במסגרת קבוצתית בי! כותלי בית ב"בחטה

         .התנהגות מפריעה או לא רצויה

מיומנויות לשליטה ,  קטנות בקבוצות,התלמידי�לומדי� מפגשי�  12 #קופה של כתלאור" 

  משחקי , הדגמה, רישו�, תרגול, עצמית בדר" לימוד חווייתית אשר משלבת העברת ידע

     התלמידי�ממשיכי�, על מנת לשמר ולחזק את מה שנלמד,  בהמש".ושיחות, תפקיד

 בשלב מאוחר יותר מקבלי� המורי� המשתתפי� בתוכנית .בפגישות בתדירות נמוכה יותר

  .ס"כלי� להנחיית הורי� ומורי� נוספי� בביה

ס "י האג) לחינו" עי"י האוניברסיטה ותהליכי בקרה ע"התוכנית מלווה בתהליכי הערכה ע

  ).בשיתו) הפיקוח(

  מטרות התוכנית

, על התנהגות מפריעה או לא רצויה  טלשלו  ילדי� כיצד, תבמסגרת קבוצתי, ללמד •

ולהתמודד טוב יותר ע� קשיי� , לדחות סיפוקי�, להתגבר על רגשות כעס ועוינות

�  לפחות80% –ל ב "להפחית את ההתנהגויות הנ. הניצבי� מול

 . בעלי קשיי התנהגות, ס לטפל בתלמידי� מאתגרי�"ללמד את צוות מורי ביה •

 רי� כיצד לתקשר טוב יותר ע� ילדיה�ללמד את ההו •

 צמצו� הנשירה •

  אוכלוסיית היעד

    אי מימוש יכולות, התנהגות פרועה, ב בעלי מאפייני� של אלימות"תלמידי חטה

    בעלי יכולת לחזור למעגל הלמידה לאחר, על ס) נשירה על רקע התנהגותי, למידה

  . ויסות ההתנהגות

  

  היקף הפעילות

  )מינימו� שני מורי�(כל מורה שמפעיל קבוצה  שעות תק! ל2 :ס"לבי
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   שעות450–כ   #שלוש שני� של השתלמות והדרכה  :ס" בתי15לקבוצה של 

  תיאור התהליך

 שנה ראשונה

• �  ללמידת התוכנית, שהומלצו על ידי הפיקוח, מפגש מנהלי

 בחירת שני מורי� מתאימי� מכל בית ספר •

מתחילה הפעילות אית� , ניתהשתלמות מורי� שבמהלכה נבחרי� תלמידי� לתוכ •

� ובמקביל המורי� ממשיכי� ללמוד ולקבל הדרכה על פעילות� ע� התלמידי

 .  מפגשי� שבועיי� בני שעתיי�12הפעילות ע� התלמידי� נמשכת כ  •

• � מורי� והנהלה, במקביל מתקיימי� מפגשי� ע� הורי

 הערכת התכנית •

  שנה שנייה

 המש" למידה וקבלת הדרכה •

� משנה קודמתמעקב אחרי תלמידי • 

• � עבודה ע� קבוצות חדשות של תלמידי

• � פעילות יותר מעמיקה ע� הורי� וצוות חדר המורי

  שנה שלישית  

  מעקב אחרי תלמידי� משני� קודמות •

•  �הכנסת זוג מורי� חדשי� לתהלי" הלמידה והפעלת הקבוצות בסיוע שני המורי

 � )מורה ותיק חונ" מורה חדש(הותיקי

� הוותיקי� לליווי המורי� החדשי�המש" למידה של המורי • 

  כוח אדם

 )   'וכו  שותפויות/ עמותות   /מומחי� / תפקידי�   (  מפעיל תוכנית

  .ס הלומדי� במסגרת תוכנית עוצמה"מורי� מצוות ביה

�  מדריכי

  תקציב ועלויות

  )מינימו� שני מורי�( שעות תק! לכל מורה שמפעיל קבוצה 2

   יו� הדרכה לכל שני בתי ספר1 

 שנות 3כאמור מדובר על , ) משתתפי�25#30 –ל (  בתי ספר 15השתלמות לשנה לכל '  ש56 

  .השתלמות

  .27,000כ "סה)  קבוצות בו זמנית6 #ל( שעות הדרכה X 90 לשעת הדרכה ח" ש300כ "סה
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  מקורות מידע

 �  באתר של האג) לחינו" על יסודי#באוח , נוספי

  כתובת לפנייה

  משרד החינו" , י"שפ. ת ממונה על תוכניות למניעת אלימותמפקח, אלה אלגריסי' גב

5603251#02  il.gov.education@elaal 
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  )רכיבה טיפולית( טיפול בבעלי חיים תוכנית

  1040138  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 בגלל הקשרי� האישיי� והרגשיי� ומיוחדת" חמה"תחו� זה זכה לאחרונה להתייחסות 

�אוכלוסיה זו מבטאה עצמה בתקשורת בלתי . שנוצרי� בי! בני הנוער לבי! בעלי החיי

�  .מילולית ע� בעלי חיי

  מטרות התוכנית

  . טיפוליאבחוני ככלי הבחווישימוש 

  .רכישת קשרי אמו! בסיסי לעבודה פרטנית וקבוצתית

  .אישית#סיוע לנערי� ביצירת תקשורת בי!

�  .רכישת מיומנות ברכיבה ובטיפול בסוסי

  

  היקף הפעילות

  .קורס מעי! זה נמש" בפגישה שבועית קבועה מש" כחצי שנה

  

  כח אדם

  .טיפולי בעל ניסיו! בבעלי חיי� ובטיפול בסוסי�, מדרי" מקצועי+ ס מלווה "עו

  

  תקציב ועלויות

  . .40,000 כ"סה' הסעות וכו, ציוד תלבושות+ מדרי" מקצועי + ס מלווה "עו

  

  כתובת לפניה

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

�  02#6708291, השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקחת ארצית, דינה שלו

  050#6223038  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקח מחוז דרו�, אהרו! שבי

  050#6223508  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   , והמרכזא"מפקח מחוז ת, דני פישר

  050#6223236,  השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מרכז מחוז חיפה והצפו!, אמיר הינו
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  מניעת אלימות בקרב נוער בסיכון באמצעות ספורט ימי

  5530139  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

 יקבוצת נוער בפרויקט לספורט ימ  הפעלת

  מטרות התוכנית 

העלאת מודעות הנוער לספורט ימי וצמצו� השוטטות והאלימות תו" כדי ניצול נכו! של 

 .זמ! הפנאי לספורט

  . הקניית ערכי� לבני נוער המיוחדי� לפעילות הימית

  אוכלוסיית יעד

  . בני נוער בסיכו!#14כ

  היקף הפעילות 

36�  . שעות למפגש4,  מפגשי

 �  . מחנה ימי–יומיי

   אדם כוח

  מלווה  ת/ה מקצועי/מדרי"

  ת /ת סוציאלי/עובד

  פעילות ימיתצוות 

  תקציב ועלויות 

 25,000 .   

  

  כתובת לפנייה

 , מצילה– אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת . 2009 #המפרט סטנדרטי ונכו! ל

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  מניעת אלימות באמצעות רכיבה על אופניים 

  5530140  :סמל התוכנית

   תיאור התוכנית

  .בינלאומית  ברמה  איכותי  מדרי"  בהדרכת  אופניי�  על  רכיבה  קבוצת  הקמת

  .למקצוענות  ותוביל  הרכיבה  ביסודות  תחל  הפעילות

  מטרות התוכנית 

 .של הנערי�  העצמית  וההערכה  המודעות  שיפור, לפשיעה   הנערי�  התדרדרות  מניעת

  אוכלוסיית יעד

    הרצ)  מקצה   נערי�#10 כ

  היקף הפעילות 

  . וחצי� של שעתיי� מפגשי45 

  כוח אדם 

   לרכיבה על אופניי�ת/ה מקצועי/מדרי"

  תקציב ועלויות 

 30,000 .   

  כתובת לפנייה 

 , מצילה– אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת . 2009 #המפרט סטנדרטי ונכו! ל

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  מניעת אלימות באמצעות רכיבה טיפולית על סוסים

  5530141  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

וטרינריה , הכרת הציוד, כיבה המקצועית כולל הכרת עול� הסוסי�הקניית ידע בתחו� הר

 .וניהול אורווה

שליטה עצמית , הקניית ערכי� ונורמות חברתיות תו" שימת דגש על מניעת אלימות

 .ומשמעת

יתאפשר לנערי� מצטייני� שלב נוס) של הפרויקט בו ילמדו להיות עוזרי , בנוס) לכ"

  . מדרי" בתחו� זה

  ת מטרות התוכני

הרכיבה על סוסי� מאפשרת שימוש באמצעי� לא מילוליי� בטיפול ולכ! היא מתאימה 

השימוש בסוסי� מסייע בעקיפה של מחסומי� והגנות מאפשר חיזוק . לאוכלוסיית היעד

ובהיותו , בהיותו רגיש לתגובות והתנהגויות האד�, הסוס. דימוי אישי וביטחו! עצמי

התייחסות עדינה ושליטה עצמית בזמ! ,  תקי!הרבה יותר גדול מהאד� דורש תפקוד

תו" הפגנת שליטה , התוכנית מקנה לקיחת בעלות ואחריות של הרוכב, אי לכ". הפעילויות

, אמפתיה וסובלנות כלפי בעלי חיי�, ופיתוח דרכי תקשורת, משמעת עצמית, עצמית

 .ה/והעלאת הדימוי והביטחו! העצמי של הנער

  אוכלוסיית יעד

  .ר בסיכו! בני נוע#14כ

  היקף הפעילות 

22�  . מפגשי� של שעתיי

  כוח אדם 

  . מדריכי רכיבה מקצועיי� טיפוליי� בעלי ניסיו! ברכיבה טיפולית2

  .!רישיועל החווה להיות בעלת 

  תקציב ועלויות 

 20,020 .   
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  כתובת לפנייה 

 ,ילה מצ– אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת . 2009 #המפרט סטנדרטי ונכו! ל

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  מוסיקה,  תיאטרון קהילתי–צירתיים טיפול באמצעות כלים י

    1040142  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

�, מאפשרי� דרכי תקשורת בלתי אמצעיי�, השימוש במוסיקה ותיאטרו! וכלי� אחרי

  .אפשרות לביטוי עצמי וגישה ספונטאנית

  מטרות התוכנית

1 . �  .אישיי� למתקשי� בתקשורת מילולית#בי!יצירת קשרי

  .יצור אפשרות לקשרי� טיפוליי�אבחו! כדי ל. 2

  .הפעלת מערכת טיפולית תו" כדי התהלי". 3

  היקף פעילות

  . נערי�12#15 פעמי� בשבוע לקבוצות קטנות יחסית של 1#2

  

  כח אדם

  .ס מלווה תהלי" ומדריכי� מקצועיי� מנוסי� להפעלת אוכלוסיית היעד"עו

  

  תקציב ועלויות

  . .#150,000 לפעילות שנתית כ

  

  פניהכתובת ל

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

�  02#6708291, השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקחת ארצית, דינה שלו

  050#6223038  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקח מחוז דרו�, אהרו! שבי 

  050#6223508  ,תבגרי� צעירות וצעירי� השרות למ  ,א והמרכז"מפקח מחוז ת, דני פישר

  050#6223236,  השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מרכז מחוז חיפה והצפו!, אמיר הינו
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  סיירת נוער
  5530143  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

סדנאות : סמינר הכשרה, הרצאה על התנדבות ואזרחות: התוכנית מורכבת מסדנת פתיחה

,  מסע אופניי� וגלישת צוקי�# בשטחאתגריפעילות , י� ואלכוהול סמ  בנושא אלימות

סדנת הכנה לקי$ , כמו כ!. רכיבה על סוסי�, סמינר גיבוש ובו סדנא על נהיגה מסוכנת

 .ומת! מלגות לנוער המשתת)

  מטרות התוכנית 

ערכי וחברתי של נוער שוליי� דר" הצבת� , פתיחת מסגרת חברתית חינוכית לקידו� אישי

  . פיתוח נוער אחראי ומוביל בהיבט הקהילתי. גרות מיוחדות ע� מודלי� לחיקויבמס

�  .קירוב בי! דורי וחיזוק היחסי� בי! הנוער והבוגרי

  אוכלוסיית יעד

  בני נוער בסיכו! ונורמטיבי#80כ

  היקף הפעילות 

�  :פעילות שוטפת ועקבית של שמירה ופטרול בצוותי

  .  משמרות בחודש3  כאשר כל צוות תור�,  בוגר נערי� וצעיר4#3צוותי� קבועי� של 

  .4:30 עד 23:00 זמני משמרת #  משמרות בימי חמישי ושישי

  כוח אדם 

  . מרצי� לסדנאות6

  .רכז מקצועי להפעלת התוכנית

  תקציב ועלויות 

 66,850 .   

  כתובת לפנייה 

 , מצילה– האג) קהילה ומניעת פשיע, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני
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  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת  . #2009מפרט סטנדרטי ונכו! לה

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  ים חשופים לאלימות במשפחתםטיפול במתבגר

 1080144  :סמל התוכנית

 תיאור התוכנית

 #2מתבגרי� שהיו חשופי� לאלימות בי! הוריה� ולא טופלו מגלי� בעיות אלימות ב

�  :מישורי

י כ" הב! ממשי" ומחקה "ע, אלימות כלפי אמהותיה� הסובלות מאלימות מצד האב •

  .את התנהגות האב

שוב כדר" חיקוי של התנהגות אלימה שנלמדה , רות הצעי–אלימות כלפי בנות זוג!  •

 .בבית

המצב בקרב מתבגרי� נעשה מורכב , בנוס) לכל מה שנאמר לגבי ילדי� חשופי� לאלימות

 המאופיי! כשלעצמו בתהפוכות #שלב ההתבגרות , בשל שלב החיי� בו ה� נמצאי�, יותר

צבי� מרובי סיכו! מ, מצבי חרדה, ובהתנהגויות מרדניות וקשות המלוות במתח נפשי

�עוברי� תהלי" התבגרותי מורכב , החיי� במשפחות בה! יש אלימות, מתבגרי�. וגירויי

הינ� חסרי יכולת וכישורי� להתמודד ע� משברי� התפתחותיי� של גיל , ולעיתי�, יותר

הינה שימוש , שמקבל מתבגר ממשפחתו" התרומה", במשפחות ע� אלימות. התבגרות

למתבגרי� אלה אי! בסביבת� הקרובה . וכישלונת המחזק את באלימות כדר" תקשור

או גו) תמיכתי המאפשר לה� , בוגרי� שיכולי� לשמש לה� מודל התנהגותי חיובי

פגיעה בבריאות� הנפשית וכדי , להתמודד ע� התקופה הסוערת כדי למנוע מה� התפרקות

� בדר" טיפולית אנו סבורי� שיש לעזור לה�. לאפשר לה� להתפתח באופ! תקי! לגיל

�  .מיוחדת ע� גירויי� מתאימי� ההולמי� את גיל� ומצב

  מטרות התוכנית

 . במצבי משברחוכומת! מידע  •

 .חיזוק הדימוי העצמי •

 .מת! תמיכה וחיזוק רשת חברתית •

  .להוות גור� מתוו" ומגשר בי! בני הנוער לגורמי� בקהילה •

  :יעדי התכנית

 .תחליפילימוד תקשורת לא אלימה  •

 .רו! קונפליקטי� ועמידה בלחצי�לימוד פת •

 :נדר בגיל ההתבגרות'לימוד התפקידי� של הג •

  . ללא אלימות– כח – תפקיד הגבר –לגבר  •
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  ).  מוכההאיש( ללא קבלת תפקיד הקורב! – ההאיש תפקיד – הלאיש •

 .ופיתוח גישות ויכולת לדחיית סיפוקי�, לימוד טכניקות לפיתוח סבלנות וסובלנות •

  אוכלוסיית היעד

  . בגרי� החשופי� לאלימות בבית ואשר אחד או שני ההורי� מטופלי� או היו בטיפולמת

  תיאור התהליך

�, תההצעה הינה לעבוד ע� המתבגרי� בדרכי� ייחודיו, בשל המאפייני� של המתבגרי

 �, של בני נוער" המעשה"המשלבות אלמנט של טיפול נפשי בשילוב טכניקות מעול

טכניקות פיזיות : וי� משיכה חווייתית עבור� כמוהמעוררי� סקרנות מציד� ומהו

, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרו!, מחשב, שימוש במדיה. ודו'ג, קפוארה, י'טאיצ, לשימוש בגו)

�  .רכיבה על סוסי�, שימוש בבעלי חיי

אחד , י שני בעלי מקצוע"בכל טכניקה המוזכרת לעיל המתבגר ישתת) בקבוצה המונחית ע

  . ת במשפחה ושני מאחד התחומי� המוזכרי� לעילמתחו� הטיפול באלימו

  תקציב ועליות

   . 140,000= ס " משרה של עו1

   . 30,000פסיכודרמה , קפוארה, י'ציטא, פסיכודרמה: העשרה למתבגרי� כמו

  . .170,000כ תקציב נדרש "סה

 . למשתת) לחודש . 1200 – 2501 :סמל תערי(

  כתובת לפניה

  050#6223382 –רות למתבגרי� צעירות וצעירי� מנהלת הש,  ציפי נחשו! גליק

,  השרות לרווחת הפרט והמשפחה,איילה מאיר מפקחת ארצית לטיפול באלימות במשפחה

  משרד הרווחה

  02#6708175/6: מזכירות, 02#6703628): ישיר(משרד 

  02#6708306, 02#6708357: 'פקס, 050#6223061: נייד

  il.gov.molsa@ayalama: ל"דוא
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  ס"ע ומד" מצ- מנהיגות צעירה לנוער בסיכון 

  2220147  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

הכשרת נוער מנותק ונוער בסיכו! המטופל בקידו� נוער לתפקידי הדרכה והפעלת 

  .פרויקטי� למע! הקהילה

  מטרות התוכנית

  .פיתוח כישורי מנהיגות אישית וקבוצתית לבני הנוער. 1

  .חינו" להתנדבות ולתרומה לקהילה. 2

  

    אוכלוסיית יעד

 המתאפייני� בקשיי , מנותקי� ממערכת החינו" או בנשירה סמויה14#18בני נוער גילאי 

  . והתנהגויות סיכו! תפקוד

  

 להכשרה סמינר מרוכז. ית של בני נוער מקידו� נוער לתוכנאיתור מיו! וגיבוש קבוצה

,  כולל התמחויותהתנסות מודרכת בהפעלת פרויקטי� למע! הקהילה. )ימי� 5(לתפקיד 

 .הגשמה והתנדבות בקהילה

  

  כוח אדם

מוכשר ומיומ! , ) בני נוער בסיכו!25לקבוצה של עד (קידו� הנוער ל טיפולי#עובד חינוכי

  . בטיפול פרטני וקבוצתי

     ועלויותתקציב

  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 
        

  ח" ש120,000  ח" ש10,000   שעות שבועיות36  עובד חינוכי טיפולי
        
  ח" ש120,000      כ עלות כוח אד�"סה
  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 
  ח" ש20,000    )פעילות הגשמה בקהילה (  תפעול 

      הצטיידות 
           הדרכה

  ח" ש25,000     הכשרה כולל מחנה      תלמויותהש
      כ הוצאות"סה
  עלות שנתית  עלות חודשית  
  ח" ש165,000    ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה
  

  כתובת לפנייה

� 03-6896193  נח גרינבוי
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 קידום נוער עולה בסיכון

  2220148  :סמל התוכנית

    התוכניתתיאור 

�במסגרת , פוליי� ייחודיי� לנוער עולה מנותק ובסיכו!טי#פיתוח ומת! שירותי� חינוכיי

טיפול פרטני בבעיות : סל השירותי� כולל. היחידות לקידו� נוער ברשויות המקומיות

קורסי� , יעו$ והדרכה להורי�, תוכניות מגוונות לרכישת שפה ולהשלמת השכלה, אישיות

  . להכשרה מקצועית ופעילות חינוכית קבוצתית

   התוכניתמטרות

  . אומנויות וספורט, התנדבות: העצמה וחיזוק כישורי� והתנהגויות מיגו!

  .הפחתת התנהגויות סיכו!חיזוק הזהות הישראלית ו

  

  אוכלוסיית יעד

הנמצאי� בנשירה סמויה או , 14#18גילאי , בני נוער עולי� מחבר המדינות ומאתיופיה

, הימורי�, ל שימוש בסמי�ע� התנהגויות סיכו! שוהמתאפייני� בקשיי תפקוד , גלויה

  .'הפקרות מינית וכו, אובדנות, עבריינות, אלכוהול

  

  היקף הפעילות 

  ** בני נוער 25

  

    תיאור התהליך

" ההשתלבות"דרכי ההתמודדות והעבודה ביחידות לקידו� נוער מתבססי� על מודל 

�בד נוער בשפה הרוסית ועל ידי עו, המאפשר לנוער עולה לקבל שירותי� ייחודיי� נפרדי

יחד ע� שירותי� המשלבי� אוכלוסיות נוער , )דובר השפה ולרוב עולה בעצמו(עולה בסיכו! 

דרכי ההתמודדות והעבודה ביחידות לקידו� נוער הנ� פונקציה ישירה של . ותיקות

�  : מאפייני האוכלוסייה וה� כוללי

  .Reaching Out)(איתור ויישוג של נוער עולה בסיכו! , מיפוי •

  ).לרוב עולה בעצמו( עובד קידו� נוער עולה בסיכו! ליווי של •

  . מרכז חברתי לפנייה ולפעילות של נוער עולה בסיכו! •

 .שילוב נוער עולה וותיק במסגרת תוכניות חינוכיות מתאימות •

 .ה"מת! שירותי השכלה ומיומנויות מגווני� במסגרת תוכנית היל •

 ).ישראליתבעיקר תוכניות זהות (פעילות חינוכית חברתית ענפה  •

  .אלימות וניצול מיני, סמי�: תוכניות מניעה •
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    כוח אדם

וע� , מוכשר ומיומ! בטיפול פרטני וקבוצתי, טיפולי לקידו� נוער עולה בסיכו!#עובד חינוכי

עדיפות לעובד עולה מאותה (יכולת התערבות בראייה משפחתית וקהילתית תואמת תרבות 

  ).תרבות

  

    תקציב

 עלות שנתית עלות חודשית שעות' או מסתק!  תפקיד/ כוח אד	 

    

 ח" ש120,000 ח" ש7,500  שעות שבועיות36 עובד חינוכי טיפולי

    

כ עלות כוח "סה

� אד

 ח" ש120,000  

  

 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 

 ח" ש30,000  )פעילות מעצימה (  תפעול 

   הצטיידות 

         24,000 ח" ש2,000 חודשיות'  ש8   הדרכה

 12,000מתוכ	 (

נשארי	 במשרד 

 )החינו'

   השתלמויות 

 ח" ש54,000  כ הוצאות"סה

  

 עלות שנתית עלות חודשית 

 ח" ש174,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

במהל" השנתיי� הראשונות להפעלת התוכנית נית! להפעיל חצי יחידה על כל מרכיביה ** 

  .נשארי� במשרד החינו" לצורכי הדרכה . 6000 #כש.  87,000בעלות כוללת של 

    כתובת לפנייה

  משרד החינו' מינהל חברה ונוער

  אג( קידו	 נוער

�  נח גרינבוי

  03#6896193/4: טל

 noachgri@education.gov.il  :כתובת מייל
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  נערי הגן

  4410149  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

וג רגשי משמעותי ע� קבוצות בני נוער עולי� פעילות בשעות הערב המכוונת ליצירת דיאל

שימוש , איו� על סביבת�, המשוטטי� ברחובות ומפגיני� דפוסי שוליי� הכוללי� אלימות

�עקרונות העבודה מושתתי� על זירות . מסיבי באלכוהול ובסמי� וחוסר אמו! בשירותי

ועלי� עבודה במקביל בזירות שונות ועבודה ע� הגורמי� הפ, התערבות מתחלפות

  .בקהילה

  מטרות התוכנית

 �הגברת תהליכי היישוג והאיתור של נוער עולה המצוי בסיכו! גבוה ואינו מצוי בקשר ע

  .והנגשת� באמצעות התערבות רגישת תרבות לשירותי� השירותי� וגורמי הטיפול

יצירת קשר ואמו! בסיסי של בני הנוער באמצעות מפגש עימ� בסביבת� הטבעית ובניית 

  .יפולי המכוו! להחזרת האמו! בשירותי� והכוונת� לפעילויות נורמטיביותחוזה ט

  אוכלוסיית יעד

 המתגבשי� לקבוצות בעלות נורמות ודפוסי התנהגות 12#18בני נוער עולי� בטווח גילאי 

�  .עברייני� המסכני� אות� ואת סביבת

  תיאור התהליך

במקומות . פארקי�,  ציבוריי�גני�: הפעילות מתקיימת בזירות בה! מסתובבי� בני הנוער

דרכי ההתערבות . הפעולה נעשית תו" חבירה לפעילות הניידת" על�"בה! קיימת ניידת 

כגו! (איסו) מידע מקביל על בני הנוער , כוללי� יצירת קשר לילי ע� הקבוצה ובניית אמו!

�בתחילה בג! , הצעת פעילויות חלופיות ספורטיביות, )?תיקי� במשטרה? הא� לומדי

יצירת קשר פרטני בנוס) לקשר , )לצאת מהשוליות לנורמה(ולאחר מכ! במגש או במתק! 

חיבור לגורמי� העירוניי� , יצירת קשר ע� המשפחות, בניית תוכנית אישית, הקבוצתי

התמודדות ע� השימוש (התייחסות מפורשת לפיתוח חוס! אישי , המטפלי� על פי הצור"

�  .סיוע מתנדבי�, )אלימות,  נוספי� כגו! ניצול מיניותכני� טיפוליי�, באלכוהול ובסמי

  תקציב ועלויות

  . .100,000, כלומר. תקציב הפעלה+חצי משרה עד משרה של עובד סוציאלי 

  כתובת לפנייה 

  ,il.gov.moia@sarac  המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!
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 02#6752624  
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   קידום נוער למניעת נשירת תלמידים בסיכון גבוה-" גשרים"

  2220154: סמל תוכנית

    תיאור התוכנית

כל , טיפולי בי! המסגרת הבית ספרית ליחידות לקידו� נוער בקהילה#יצירת רצ) חינוכי

  .זאת למניעת נשירה ושיפור התפקוד של תלמידי� בסיכו!

  

    מטרות התוכנית

התנהגות� , הנערי� שישתתפו בפרויקט ישפרו את הישגיה� הלימודיי�: ברמת בית הספר

ההסתגלות למטלות למידה , ותפקוד� בבית הספר מבחינת ההסתגלות למסגרת

  ).  על פי פרמטרי� שיטתיי� שיוערכו על ידי המורה המחנ"(וההסתגלות החברתית 

חינוכי # קבוצתיהנערי� שישתתפו בפרויקט ישתלבו לפחות בפרויקט: ברמה הקהילתית

ה בפרויקט יתרמו לקהילה במסגרת /כל נער. אחד של היחידה לקידו� נוער בקהילה

  .תוכנית מנהיגות או התנדבות קהילתית

ה יחוו הצלחה משמעותית בתחו� עניי! ויזכו להערכה על / כל נער:ברמה האישית 

קיחת אחריות ל, השתתפות ופעילות חברתית, יבח! על מדדי הצלחה בלימודי�. (מצוינות

אוריינטציית עתיד  מובחנת  לתחומי עניי! ומצוינות , ייזו� פנייה לסיוע ועזרה, ומחויבות

  . אישית מקדמת 

  

    אוכלוסיית יעד

תלמידי� בחטיבות הביניי� ובחטיבות העליונות המתאפייני� בקשיי תפקוד ע� בעיות 

  . עברייניתלשימוש בסמי� ולהתנהגות , והנמצאי� בסיכו! לנשירה, התנהגות

  

  היקף הפעילות

  ** בני נוער 25

  

  תיאור התהליך

הפועל , התוכנית מתבססת על עובד חינוכי טיפולי מהיחידה לקידו� נוער שבקהילה

העובד יצור קשר טיפולי . משפחתית וקהילתית בצמוד לעבודת צוות בית הספר, חברתית

 �,  לשירותי� נוספי� בקהילהיתוו" וישלב אות� במידת הצור",  בני נוער25לא פורמאלי ע

טיפולית משלבת בי! #ההתערבות החינוכית. ויעצי� אות� דר" פעולות חינוכיות קבוצתיות

  .ה והקהילה/משפחת הנער, בית הספר
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  כוח אדם            

מוכשר ומיומ! , ) בני נוער בסיכו!25לקבוצה של עד (טיפולי לקידו� הנוער #עובד חינוכי

  . וע� יכולת התערבות בראייה משפחתית וקהילתית,בטיפול פרטני וקבוצתי

  

  

    תקציב

 � עלות שנתית עלות חודשית שעות' תק! או מס תפקיד/ כוח אד

    

 ח" ש90,000 ח" ש7,500  שעות שבועיות36 עובד חינוכי טיפולי

    

כ עלות כוח "סה

� אד

 ח" ש90,000  

  

 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 

 ח" ש30,000  )ת מעצימהפעילו(תפעול    

   הצטיידות 

נשאר במשרד ( חודשיות'  ש4הדרכה   

 )החינו'

 12,000 ח" ש1,000

   השתלמויות 

   כ הוצאות"סה

  

 עלות שנתית עלות חודשית 

 ח" ש132,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

דה על כל מרכיביה במהל" השנתיי� הראשונות להפעלת התוכנית נית! להפעיל חצי יחי** 

  בעלות 

  .נשארי� במשרד החינו" לצורכי הדרכה . 3000 #כש . 66,000כוללת של 

  

  

    כתובת לפנייה

  משרד החינו' מינהל חברה ונוער

  אג( קידו	 נוער

  ר איל! שמש  "ד

  03#6896193/4: טל
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סדנא לטיפול בחרדת בחינות בקרב מתבגרים הנמצאים בסכנת 

  נשירה

 2210155  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

תופעה מוכרת בקרב תלמידי� היא חרדת הבחינות הגורמת לחוויית שיתוק וחוסר יכולת 

 מסוג זה תחוויובני נוער רבי� מדווחי� על . להביא לידי ביטוי את ידיעותיה� בזמ! מבח!

תופעות אלה משפיעות   .כאשר ניצבי� בפני שאלו! המבח!" בלק אאוט"המתבטאות ב

ג� לחייה� , ולאור" זמ! על הישגי התלמידי� ולה� השלכות ארוכות טווח, באופ! ישיר

�שלא מטופלת בזמ! הינה הצעד הראשו! ,  מסוג זההחווי, לעיתי�. הבוגרי� של הנערי

התוכנית שואפת לאפשר לנערי� כלי� להתמודד . לקראת נשירת הנער ממערכת החינו"

חה שיאפשרו לה� להמשי" להיות  הצלתחוויוע� תופעות מסוג זה ובעקבות כ" לחוות 

     .תלמידי� מ! המניי!

  מטרות התוכנית

 הקניית כלי� להתמודדות ע� התופעה •

 שיפור הישגי התלמידי� הסובלי� מחרדת בחינות •

 העלאת הדימוי העצמי ותחושת מסוגלות •

 הפחתת תופעות של נשירה סמויה וגלויה בקרב נערי� בסיכו! •

  אוכלוסיית היעד 

בחטיבות הביניי� ובחטיבות העליונות המאותרי� כסובלי� מחרדת תלמידי� בסיכו! 

  בחינות

  היקף פעילות

   מפגשי� של שלוש שעות כל מפגש8סדנא בת 

     תיאור תהליך

  איתור תלמידי� הסובלי� מחרדת בחינות   .א

  משתתפי� בקבוצה15 עד #'חומרת הבעיה וכו, י גילאי�" עפ#בניית קבוצות תלמידי�  .ב

  עצמי לפני תחילת הסדנאהעברת שאלו! דיווח  .ג

 השתתפות בסדנא  .ד

 מ לבחו! את האפקטיביות של ההתערבות"העברת שאלו! דיווח עצמי בסיו� הסדנא ע  .ה

  לצור" מעקב וחיזוק# חודש לאחר סיו� הסדנא8#' מפגש מס  .ו
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  כוח אדם

   ח לכל סדנא" פסיכולוגי� העובדי� בשפ2

    תקציב ועלויות

  . 2530= לשעה .  X 253)'נת הסדנא וכוהכ, כולל איתור התלמידי�(הכנה '  ש10

   . 12,144= לשעה . X 253 מנחי�X 2  שעות למפגש3 מפגשי� בני 8

   . 14,674: כ עלות הפרויקט"סה

  כתובת לפנייה 

   il.gov.neducatio@danijo משרד החינו", י"שפ,  סגנית הפסיכולוגית הראשית#ורנו'דני ז
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   מנוף לחיים באמצעות פרחי הוראה–ה "מניפ

  2230157  :סמל התוכנית

  

  ניתהתוכתיאור 

להעלאת רמת הציוני� והתפקוד בבתי , לטיפוח מנהיגות וזהות, תוכנית למניעת נשירה

�דיציפלינארית המשלבת #תוכנית אינטר .הספר ולהחזרת מנותקי� למוסדות נורמטיביי

  .יסודי#הכשרת מורי� והחינו" העל, ר" שח#ד החינו"אגפי� שוני� במשר

 המשלבת צרכי רווחה בחינו" ומאפשרת לתלמידי� במשבר #אופייה היחודי של התוכנית

כל זאת בעזרת צוות בכיר ,  להישאר בקהילה נורמטיבית#עקב פגיעות זמנית או חריגות

  .רי�'ומורי� סטאז

  . מויותר מספק ימי הדרכה לליווי הנחיה והשתל"אג) שח

  

   התוכנית מטרות

המשלבת שפה , דיציפלינארית#מניעת נשירה וטיפול בנושרי� בגישה אינטר .1

  .חינוכית וטיפולית

 לימודי ורגשי #למנוע נשירה ולטיפול הוליסטי, הכשרת מורי� להטמעת התוכנית .2

� .בתלמידי� רב בעייתיי

  

   יעדאוכלוסיית

, עולי� חדשי� וותיקי�,ל המגזרי�כ, ב ועל יסודי"חט. 12#18תלמידי� מגיל  15#20 .1

 ללא #בעייתיי� רב,  נפקדי�#תלמידי� בסכנת נשירה נוכחי�. התוכנית פועלת בכל האר$

 ניתוק או ,מהבית או )התנהגות בעיות( ממסגרת ניתוק תהליכי: תפקוד קשיי, מוטיבציה

קשיי  התוכנית מותאמת לתלמידי� ע� לקויות למידה ו.שוני� במגזרי� זהות בעיות עקב

  .למידה

ולהוראת תלמידי� ע� לקויות  , המוכשרי� להוראה דיפרנציאלית, רי�' מורי� סטאז .2

�  . הלומדי� בכתה רגילה #למידה או רב בעייתיי

  .וכ! מורי� ותיקי�  המעונייני�  בכלי� לשפור הוראה ולמניעת נשירה בשיטות חדשניות

  תיאור התהליך

 בתחומי מורי� מומחי�, טיפול, חינו" ב מאנשיהתוכנית מונחית על ידי צוות בכיר המורכ

  .ארגוניי� מאמני� ויועצי�, הידע

המשתמשת בכלי� , בגישה התנסותית, רגשי וחינוכי,  לימודי# מודל הוליסטי לתגבור

  . פורמאליי� בתו" מסגרות חינו"  פורמאליות#בלתי

   :תנאי בסיסי לקבלת התוכנית

  ס לניהול כיתה אחר "מוכנות מנהל ביהקצעת שעות נוספות לטובת חינו" הכתה ו
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Class management).(   

לטיפוח , מחנ" הכתה יקבל הכשרה וליווי צמודי� וילמד להפעיל כיתה במודל חינוכי יחודי

יפעל , המחנ" יהפו" לדמות משמעותית עבור כל תלמיד .הצלחה ומצוינות, מנהיגות

המחנ" ינהל כתה על פי . ורי�לרשות ובאינטראקציה ע� הה, כמתוו" בי! התלמיד למוסד

  .ה"מודל מניפ

סדנאות שטח ייחודיות ועוד , )ש" ש6( טיפולי, ) שעות800(בתוכנית מניפה תגבור לימודי 

  .כמפורט לעיל

  :מיועדת להטמעה בשלבי�–התוכנית 

רי� וצוות בכיר 'על ידי צוות סטאז, כתוכנית התערבות, למוסד חיצוני צוות ידי על #א שלב

  .ומנוסה

  .ל"דציפלינארי כנ#המוסד החינוכי בהנחיית צוות בכיר ומנוסה אינטר צוות ידי  על# ב בשל

  :תשומות

, בתומי ידע, חינוכית, הדרכה פדגוגית,  ליווי שבועי# יו�  הדרכה למורי� ולמחנ"

  .ר" דר" אג) שח#ורפלקציה

עצמה ה ,עזרה בניהול תיק טיפולי לתלמידי� –לצוות #יעו$ טיפולי# חצי יו� הדרכה •

  .ר"דר" אג) שח#הדרכה מקצועית בכירה, ומודעות

• � סדנאות טיפוליות על ידי אנשי מקצוע # סדנאות טיפוליות בשטח 4 # ניווט לחיי

�ההתנסות והחוויה בשטח ישולבו . מלווי� בהנחית אנשי טיפול, מנוסי� בתחו

�  .בנושאי� החינוכיי

ות הוראה חדשניות מותאמות לתגבור בשיט:  שעות הוראה800  # שעות תגבור לימודי •

  .לתלמידי� ע� קשיי למידה ותפקוד

שילוב בי! מדד , בדיקת רמה לימודית,  מיפוי צרכי�–מרכז מדדי� והערכה  •

  .  בהנחית התוכנית הלאומית#אובייקטיבי למדדי� אישיי� של התלמיד 

• �  . מבצעי� לימודיי� אינטנסיביי� # מרתוני

לא יוכלו להשתלב ,  אשר ללא טיפול,י� מהתלמיד25% #טיפול פרטני וקבוצתי •

  .פגיעות נפשית או טראומטית, עקב משבר, בלמידה

  .השגיי�# לעידוד וחווית הצלחה לתלמידי� תת#)לא חובה(סדנא עמלנית  •

  

  כח אדם

  .ש" ש20 # מחנ"

  רי�'מורי� סטאז

  מטפל

  

  תקציב ועלויות
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 גור� משל� עלות )ש"ש(היק)  תשומות

� ר"שח 38,000 8 הדרכה למורי

� ר"שח 19,000 4   ולמנחי�הדרכה למטפלי

 . למניפה או למורי�רשות 45,000 22 הוראה

 .כספק# למניפהרשות 8,000 3 פותחי� שלח!

� סדנאות יו� #ניווט לחיי

 טיפוליות

 .כספק– למניפה רשות 24,000  ימי� בשנה4

 רשות 20,000 2 סדנה קבוצתית

 רשות 20,000 2 #טיפול פרטני

  רשות 10,000  3 סדנה עמלנית/חוג

184,000  כ"סה   

 

 

  

 מטע� התוכנית הלאומית בתחומי למידה # התוכנית מלווה במרכז הערכה ומדידה

)�  . צמצו� תהליכי ניתוק ועוד#בתחומי התנהגות, ציוני בגרות וזכאות בגרות, הישגי

  

  

  כתובת לפנייה

  02#5603770   תמי פתחיה –אג) שחר ,משרד החינו" 
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 התערבות בית ספרית -  אימון ופיתוח יכולות התמודדות –י "אופ

  המיועדת לתלמידים בסיכון לשימוש באלכוהול ובסמים

  2210159  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

. הול או סמי�ואלכ, התערבות קבוצתית בתו" בית הספר ע� תלמידי� המשתמשי� בטבק

ומיועדת , ות המניעה לבי! תכניות הטיפולהתכנית נועדה למלא את המרווח בי! תכני

  .לתלמידי� המצויי� באזור הדמדומי� שבי! ההתנסות הראשונה לבי! השימוש הקבוע

  מטרות התוכנית

                                                                                                            :מטרות על

                           .ומרי� מסוכני� חוקיי� ובלתי חוקיי�הפחתת השימוש בח •

  . שיפור היכולת להתמודד ע� מצבי חיי� בדרכי� מסתגלות •

                                                                                                  :מטרות אופרטיביות

 על בעיות גיל ההתבגרות ולנרמול התחושות יצירת במה לקבוצת התלמידי� לשיחה •

�  .והקשיי� של המתבגרי

• �  .בניית קבוצת תמיכה למתבגרי

  .סיוע לתלמידי� בהתמודדות ע� מצבי חיי� בדרכי� מסתגלות •

• �לבקר את ,היכולת להציב מטרות ולהשיג אות!, שיפור יכולת הניהול והשליטה בחייה

�  .עצמ

תקשורת כחלק מפיתוח יכולת ההתמודדות פיתוח הכישורי� החברתיי� ומיומנויות  •

  .להשיג מטרות אישיות  והיכולת

• �  .הגדלת היכולת של התלמידי� לחולל שינויי� אמיתיי� בחייה

• �  .פיתוח מודעות עצמית והכרות ע� דפוסי� אוטומטיי

  פיתוח היכולת להתמודד ע� מצבי לח$ •

  .אסרטיביות ומיומנויות סירוב •

    התמודדות ע� מעידה •

 .ולת לפנות לעזרה ולהיעזרפיתוח היכ •

  אוכלוסיית היעד

תלמידי� בחטיבות הביניי� ובחטיבות העליונות המאותרי� כמצויי� בסיכו! לשימוש 

  .אקטיביי� #בחומרי� פסיכו
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  היקף הפעילות

   תלמידי� בקבוצה10#15

  תיאור התהליך

 מפגשי� קבוצתיי� שבועיי� בהנחיית יוע$ חינוכי מבית הספר שעבר הכשרה 10#12

  .של אנשי מקצוע ) !'סופרויז(עבודת ההנחיה תלווה בהדרכה . מתאימה 

  כוח אדם

  .י"י יועצי� חינוכיי� שעברו הכשרה בתכנית אופ"הפעלת הקבוצות ע

 תקציב ועלויות

10,000 . �  להפעלת קבוצה בבית ספר לשנת למודי

   .75,000 יועצי� חינוכיי� כ 25עלות הכשרה של קבוצה של 

 כתובת לפנייה

  .י"שפ ,אלכוהול וטבק, היחידה למניעת סמי� # מפקחת ארצית, יה שח�גל

il.gov.education@galiash  
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  ד אלימות סמים ואלכוהולנג  –א "נאס

  2220160  :סמל התוכנית

  

  תיאור התכנית

מבוקר ועד "לדי� ובני נוער  ליתיישוביבבסיס התכנית עומדת התפיסה היוצרת מעטפת 

לאור" , ס ובשעות הפנאי"תומכת ומאתגרת בביה,התכנית כוללת פעילות מצמיחה". ערב

. כמו כ! מעורבי� החניכי� בפעילות קהילתית התנדבותית. כל ימות השבוע ובחופשות

יוצר קשר אישי ע� החניכי� ומשפחותיה� ומשולב בפגישות הצוות , המדרי" החברתי

מתקיימות סדנאות בנושאי תקשורת וסמכות הורית להורי , במקביל. ס"ביהב  הפדגוגי

�  .החניכי

  
  מטרות התוכנית

  .צמצו� באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביות  .א

  באירועי אלימות, "מאתגרי�"הפחתה משמעותית במעורבות התלמידי� ה  .ב

  .ס ובקהילה"בביה    

  .! אישיי� וחברתיי�יזוק גורמי חוסח  .ג

  

  אוכלוסיית יעד

  .תלמידי� בעלי קשיי התנהגות בנשירה סמויה
  

  היקף הפעילות

   .י שכבות גיל ברשות"עפ,  תלמידי�15קבוצות בנות  4הפעלת 

  
  תיאור התהליך

 �  .י הצוות הבית ספרי"ע" המאתגרי� " איתור התלמידי� #לקראת שנת הלימודי

 �תו"   עלת קבוצה חברתית בפעילות פנאי מאתגרת גיבוש והפ–במהל" שנת הלימודי

  . שעות פעילות בשבוע15כ "סה. שיבו$ במקומות השמה להתנדבות

  
  כוח אדם

  . קבוצות4 #מדרי" חברתי במשרה מלאה ל

  
  תקציב 

 עלות שנתית עלות חודשית שעות' תק! או מס תפקיד/ כוח אד	 
  . 80,000  שבועיות'  ש42 מדרי" חברתי 

כוח כ עלות "סה
� אד

  80,000 .  
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 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 
 .   25,000  תפעול  

  . 10,000  הצטיידות 

   מחוזית   הדרכה
  . 10,000  השתלמויות מחוזיות

   כ הוצאות"סה
  

 עלות שנתית עלות חודשית 

  . 125,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  
  

  
  כתובת לפנייה

מינהל , במשרד החינו", תכניות מניעה רשותיות–א "ר אס"ממונה על תכנית תמ, גילי דנה

   0506#283188:  נייד02#5603192: טלפו!. חברה ונוער

il.gov.education@gilida: כתובת מייל
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   על ידי בני נוערמניעת השימוש בחומרים נדיפים

  3310162  :סמל התוכנית

  

    תיאור התוכנית

הערכה בנושא השימוש בחומרי� נדיפי� מדגישה את הסכנות הטמונות בשימוש 

תפקידה של תוכנית המניעה לצמצ� את הרצו! להתנסות בחווית השימוש , בחומרי� אלה

�התכנית הינה חלק מתכנית פעולה . ולהבי! את ההשלכות ההרסניות בחומרי� נדיפי

� שוני� בסביבת� החברתיתרחבה המשלבת גורמי , �החינוכית והתרבותית של התלמידי

  .במהל" השינוי

  מטרת התוכנית

�, הקניית ידע ומיומנויות חברתיות. העלאת המודעות לנושא השימוש בחומרי

  .שיתו) הורי� בנושא

  אוכלוסיית היעד

  .'ט#'וז' ו#'בני נוער בכיתות ה

  היקף הפעילות

  .שה מפגשי� הכוללי� אמצעי המח#10כ

  תיאור התהליך

ערכה / כחלק מתכנית כללית והתכנית . איש מקצוע אחר/ י המורה "הפעילות מועברת ע

  .חוברת הכוללת את הפעילויות והסבר עליה!/ לתכנית נכתבה ערכה .  מפגשי�#12כוללת כ

". להיזהר זה בריא" "מוות מחומרי� נדיפי�" סרטוני� תוכניות – D.V.Dהערכה כוללת 

  ).הרצאה למורי� ולהורי�(בו מצגת על חומרי� נדיפי� ותקליטור ו

  תקציב ועלויות

�#כ,  איש15#20  עבור קבוצה של. הכשרת צוות בנושא העברת הערכה לתלמידי

  . .30החוברת / עלות ערכה   .ח" ש5000

   

        מקורות מידע

, י�י הרשות הלאומית למלחמה בסמ"שנער" ע, 2005פי תוצאות מחקר אפדימיולוגי #על

  .נוער#נוכחנו שיש עליה בשימוש בחומרי� נדיפי� בקרב בני

    כתובת לפניה

     il.gov.antidrugs@mail  מרכז הדרכה הרשות הלאומית למלחמה בסמי� ואלכוהול

              02 6217385, הבריאות  ושיקומו במשרד  או למחלקה להתפתחות הילד
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תוכנית התערבות רגישת תרבות למניעת שימוש לרעה באלכוהול 

  ובסמים לבני נוער עולים והוריהם

  4410163  :סמל התוכנית

    

  תיאור התוכנית

הבנויה על היכרות ע� הקודי� התרבותיי� של קבוצות היעד   תוכנית התערבות

 �: לסוגיה�המשתתפות בה ומכוונת להפחתה ולצמצו� השימוש בחומרי� ממכרי

�התוכנית . התוכנית מופעלת במקביל בקרב בני הנוער העולי� והוריה�. אלכוהול וסמי

 –משרד הרווחה ,  המחלקה לשירותי רווחה–פותחה בשיתו) המשרד לקליטת העלייה 

בעקבות עלייה , השירות להתמכרויות והיחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול בעמותת אפשר

� אקטיבייבהיק) השימוש בחומרי� פסיכו  �  .בקרב בני נוער עולי

  

  מטרות התוכנית

�  .מניעה וצמצו� השימוש לרעה באלכוהול ובסמי� ברמות שונות בקרב בני נוער עולי

  :ברמת בני נוער

• �  רכישת והבנה להשפעות השימוש באלכוהול ובסמי

 .ערכי�, דפוסי�, יכולות,  תכונות#הגברת המודעות האישית •

 .שת המסוגלותהעצמי ותחו  חיזוק הדימוי •

 .הקניית מיומנויות חברתיות תו" דגש על מיקוד שליטה פנימי •

 .למידת דפוסי תקשורת בונה וכלי� להתמודדות ע� מצבי לח$ •

 .ההכרה ביכול הבחירה ולקיחת אחריות לניהול חי •

• �  .חיזוק הקשר בי! בני הנוער והוריה

 �  : ברמת הורי

  .סמי�הקניית ידע והבנה להשפעות השימוש באלכוהול וב •

• � .ההורה כמודל לחיקוי. מודעות לחשיבות התפקוד ההורי והשפעתו על תפקוד הילדי

המעורבות , חיזוק ושיפור התפקוד ההורי והקניית דרכי חינו" לשיפור התקשורת •

 .ההורית והצבת גבולות

• �  .חיזוק הקשר בי! ההורי� לילדיה� המתבגרי

  

  אוכלוסיית יעד

בקרב יוצאי אתיופיה ובקרב   וכנית מופעלת כיו�הת (12#18בני נוער עולי� בגילאי  •

  ).יוצאי חבר המדינות
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  .הורי בני הנוער המשתתפי� בתוכנית •

  

  היקף הפעילות

 מפגשי� 3,  מפגשי� לקבוצת ההורי�7,  מפגשי� לקבוצת בני הנוער15התוכנית כוללת 

�  .משותפי� לבני הנוער והוריה

מכרויות ומנחה מקומי הדובר את שפת  מנחה מתחו� הת#י שני מנחי� "ההנחיה תתבצע ע

  . בעל ידע בהנחיית קבוצות ובעבודה ע� בני נוער, הקבוצה

  

  תיאור התהליך

�רצוי שהמנחה החברתי הדובר את . ביישוב  התוכנית תופעל בקרב קבוצת בני נוער עולי

הכלי� והטכניקות . שפת הקבוצה מצוי עימה בקשר ומלווה את הקבוצה באופ! שוט)

,  אישיי�שינויוללי� שימוש בקבוצה ובתהליכי� קבוצתיי� כמסייעי� לתהליכי שיפעלו כ

, קלפי� טיפוליי�, תרגילי הפעלה, ניתוחי אירוע, משחקי תפקידי�: מגוו! הפעלות כגו!

�  .למידה תו" התנסות חוויתית והרצאות. שימוש במגוו! כלי� יצירתיי� ועוד, סרטי

  

  תקציב ועלויות

  .  .129,150 –י נוער והוריה� עלות הפעלת קבוצות בנ

  

  מקורות מידע 

, חוברות המתעדות את הפעלת התוכנית בקרב יוצאי חבר המדינות ויוצאי אתיופיה

נית! להשיג! בעמותת . משרד הרווחה ועמותת אפשר, שהוצאו בשיתו) משרד הקליטה

  .אפשר

  

  כתובת לפנייה 

  המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!

 il.gov.moia@sarac ,6752624#02  
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  סיכויים 

  4410165  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

תמיכה וסיוע לבני הנוער עולי� עוברי החוק והוריה� סמו" ככל , התוכנית מכוונת לליווי

# בני נוער עולי� ו75% נית! להפעיל את התוכנית בתמהיל של. הנית! למועד ביצוע העבירה

25%�  . בני נוער ותיקי

  מטרות התוכנית

הרחקת בני נוער עולי� ממעגל הפשיעה ושילוב� בקהילה באופ! , מניעת עבריינות חוזרת

למניעת , "רשת ביטחו!"קהילתיי� וממלכתיי� ליצירת , מת! מעני� יישוביי�. נורמטיבי

  . המש" התדרדרותו של הנוער העולה

  אוכלוסיית יעד

או נוער עולה הנמצא על ס) ,  שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירה13#18בני נוער בגילאי 

  .פשיעה

  היקף הפעילות

�  :במסגרת התוכנית כלולי� הרכיבי� הבאי

תפקידו לפעול .  מרכז את התוכנית ביישובי"העמ. ש" ש#15 עובד מלווה יישובי ב–י "מע

�  .וער ומחלקת הנוער במשטרת ישראלת מבח! לנבראש� שירו, בצמוד לגורמי� המטפלי

מגיע ,  המלווה היישובי עומד בקשר ע� הנער ומשפחתו–ליווי אישי של הילד והוריו 

  . לביקור בית ומסייע למשפחה בהבנת התהלי" העומד בפניה

נערה המופנה / מתאי� תוכנית אישית לכל נערי"העמ –בניית תוכנית אישית לכל נער 

. ה ועל פי מצב הסיכו! בו הוא נמצא/יה האישיי� של הנער/רכיוהתוכנית נבנית על צ. אליו

הרווחה , במסגרת התוכנית הנער ישולב ברשת תמיכה עירונית במערכת החינו"

שילוב בסדנא , י סטודנט"התוכנית עשויה לכלול חונכות אישי ע. והתעסוקה בקהילה

  שילוב , פי עניי!שילוב בחוגי� ל, סיוע ועזרה לימודית, תהליכית של נערי התוכנית

התוכנית כוללת מעקב וליווי תו" תיאו� ע� . שילוב בתעסוקה ועוד, בקבוצת תיאטרו!

  . שירות מבח! לנוער וגופי� הרלוונטיי� לתהלי" השיקומי של הנער

 סטודנטי� המשמשי� כחונכי� אישיי� 10י פועלי� " בהנחיית העמ–חונכות אישית 

  בני הנוער המשתתפי� בתוכניתולמעשה מהווי� מודל לחיקוי חיובי ל

  תיאור התהליך

�  :התוכנית מופעלת בשלושה תחומי� עיקריי
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  : י בשני מישורי� עיקריי�"במסגרת זו פועל העמ:  ארגונית–עבודה קהילתית 

 � פורו� שותפי� המורכב מנציגי המשרד לקליטת העלמי בכל יישוב מנהל –פורו� שותפי

תפקידה לליווי ובדיקת התקדמות התוכנית . ראלשירות מבח! לנוער ומשרת יש, העלייה

  .ביישוב

 יוצר שיתופי פעולה ביישוב ע� כלל הגורמי� הנותני� מענה לבני י"העמ –מיפוי קהילתי 

 מנחה י"העמ.  המהווי� חונכי� לבני הנוער– סטודנטי� 10הובלת קבוצה של . הנוער

�  .אות� בהנחיה אישית ומקיי� הכשרות חודשיות לכלל החונכי

  : הפעילות מתקיימת בשני מישורי�–עבודה פרטנית 

מתא� , י שירות מבח! לנוער או משטרת ישראל" לאחר שהנער הופנה ע–המישור הפרטני 

 בונה לכל נער י"מהע.  שעות ובתיאו� ע� קצי! מבח! לנוער24 ביקור בית בתו" י"מהע

  .תוכנית התערבות אישית המבוססת על כוחותיו האישיי� של הנער

פעילות , כגו! קבוצות תיאטרו!, הפעלת כלי� מגווני� ברמה הקבוצתית#עלת קבוצות הפ

  .תקשורת מקדמת באמצעות קולנוע ועוד, שימוש במוזיקה, אתגרית

 כוללת הכשרה בתחילת כל שנת פעילות –יי� ולחונכי� "מקיו� הכשרות והנחייה לע

� י"מהעמקבל , בנוס). ניתי מנהלת התוכ"והכשרה חודשית ע, למש" שלושה ימי� מרוכזי

 אחת י"העמי "הכשרות לחונכי� ניתנות ע. עמקי�י מנחה "חודשית ע#הנחייה פרטנית דו

  .כולל כנס חונכי� ארצי, לחודש

 התוכנית מלווה בוועדת היגוי ארצית בראשות מנהלת המחלקה –ועדת היגוי ארצית 

  .ובשיתו) נציגי השותפי�, לשירותי רווחה במשרד לקליטת העלייה

  כוח אדם

  עובד מלווה ישובי 

10 �   חונכי

  תקציב ועלויות

, הכשרה, הפעלת קבוצה,  חונכי�10, י"מע, כולל ריכוז ארצי, כנית ליישובעלות התו

  .לשנה . 130,000 –ימי עיו! וחמרי הדרכה והצטיידות , השתלמויות

  מקורות מידע 

נטרנט של המשרד נית! לקבל עלו! המפרט את התוכנית וכ! מידע נוס) באתרי האי

   il.gov.moia.www לקליטת העלייה

  כתובת לפנייה 

  המשרד לקליטת העלייה, מנהלת שירות הרווחה, שרה כה!

 il.gov.moia@sarac ,6752624#02  
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 קבוצת דיון -"עיםצדק מאחה בין פוגעים לנפג" תוכניות 

  )ם.ד.ק(משפחתית לנוער עובר חוק 

  1100166  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

כל נער שמבצע עבירה מופנה לשירות המבח! לנוער על ידי המשטרה על פי חוק הנוער 

קצי! המבח! לנוער הוא בעל המקצוע מטע� . 1971 #א "התשל) שפיטה ענישה ודרכי טיפול(

קצי! . ער בקשר מרגע שהסתיימה החקירה הפלילית במשטרהאיתו עומד הנ, המדינה

, המבח! אוס) מידע ומגבש הערכה ממנה ייגזרו תחומי ההתערבות הטיפולית המתאימה

גישה זו מאפשרת מפגש פני� מול פני� ". צדק מאחה"כולל האפשרות של הפנייה לתוכנית 

�לי" מלווה בהכנה מתאימה התה. במטרה להגיע להסדר לתיקו! ופיצוי, בי! פוגעי� לנפגעי

יכול להוות חלופה מתאימה ומועילה להלי" הפלילי שתענה על צורכי , והנחיה נכונה

מפגש ישיר בי! , בשירות המבח! לנוער,  בעול� ובאר$!מהניסיו. המעורבי� במעשה עבירה

עבירה , לפי הגישה. הוא התהלי" והדר" הרצויי�, כאשר יש נכונות לכ", הנפגע לבי! הפוגע

�תוכנית זו כוללת שני . היא סכסו" בי! אנשי� וה� יכולי� להגיע לפתרו! רצוי עבור

�  : מסלולי� אפשריי

�.ד.ק(קבוצות דיו! משפחתית   .א (  

    .גישור בפלילי�  .ב

  לנוער עובר חוק. מ.ד.ק

לנוער עובר חוק הוא תהלי" אשר במרכזו מפגש של המשפחה המורחבת של נער . מ.ד. ק

 �דיו! : הינ!. מ.ד.מטרות מפגש ק. נפגע העבירה וע� אנשי מקצועשעבר על החוק יחד ע

. בעבירה ובתוצאותיה ובניית תכנית תיקו! ה! לגבי נפגע העבירה וה! לגבי הנער עובר החוק

מהמשפחה (משפחתו והאנשי� המשמעותיי� לה� , הנער עובר החוק: משתתפי�. מ.ד.בק

קצי! הנוער מהמשטרה , המבח! לנוערקצי! , נפגע העבירה ותומכיו, )המורחבת ומהקהילה

לקבלת תוכנית יש צור" בהסכמת כל משתתפי מפגש . ואנשי מקצוע אחרי� לפי הצור"

  .דחייתה או אי ביצועה מביאי� לחידוש ההלי" המשפטי. מ.ד.ק

  עליהם מבוססת הגישהעקרונות ה

הוא . רהוצרכיו ההתפתחותיי� וזכויות נפגע העביהפוגע  מבוסס על זכויות הנער �.ד.ק

ועל מושג הבושה המשלבת ) Restorative Justice(נשע! על גישת הצדק המאחה 

)"Reintegrative" Shame(:  

 המערכת המשפחתית הינה מערכת היחסי� המשמעותית ביותר להתפתחותו של נער •

  . ועל כ! יש לתמו" במערכת זו ולאפשר לה להתעצ�הפוגע
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 אמונה בסיכויו של כל אחד לצמוח תו", יש להקפיד על מת! כבוד לנער ולהורה •

  .ולהתחזק

כל אד� זכאי להשתת) בקבלת ההחלטות הנוגעות לחייו ולחיי בני משפחתו  •

�  .והמשפיעות עליה

האפשרות הניתנת למשפחה הגרעינית והמורחבת להחליט על גורל בניה מחזיר לה את  •

  .ואת סמכותה החינוכית, עצמתה

להידברות בתו" משפחה , י� להוריה�יש חשיבות מיוחדת להידברות בי! מתבגר •

  .בי! פוגע לנפגע, מורחבת

  . מפגש ללא פטרוניות בי! אנשי המקצוע לבי! בני משפחה מאפשר התעצמות המשפחה •

". מחזיר לנפגע את קולו"הידברות בי! נפגע העבירה לבי! הנער הפוגע ומשפחתו  •

ופותח , להישמעמאפשר לו , מאפשר לנפגע לבטא את תחושות הפגיעה ואת ציפיותיו

  .פתח לצדק מאחה

, באופ! בלתי אמצעי על ידי הנער בנוכחות משפחתו, שמיעת דברי נפגע העבירה •

לידידיו , למשפחתו, מפגישה את הנער ע� הכאב והבושה שהביאו מעשיו לו עצמו

 .תיקו! ושיקו�, בצורה המאפשרת ביוש אינטגרטיבי, ולנפגע העבירה

   התוכניתמטרות

משפחה לבניית תוכנית מתקנת ה! כלפי נפגע העבירה וה! לגבי החזרת האחריות ל •

  .הנער עובר החוק

שיקומית לתהלי" הפלילי לש� מניעת תיוג וסטיגמטיזציה של /יצירת חלופה טיפולית •

  . נער שעבר על החוק

 .מאפשרת עשיית צדק עבורווהשתתפות נפגע העבירה בתהלי" קבלת  •

  אוכלוסיית היעד

 אשר נגד� נפתח תיק פלילי והופנו 12#18פלילית בגילאי� קטיני� בגיל האחריות ה

  לשירות המבח! לנוער

  תיאור התהליך

�  : התכנית מופעלת בשלושה שלבי

  ההפניה וההכנה  .א

   על ידי קציני מבח! לנוערנעשות מ .ד.קלמתא� הפניות 

 הודאת הנער באחריותו לעבירה המיוחסת והסכמת הנער והוריו #מ .ד.התנאי� להפניה לק

לברר את הסכמתו , נה לנפגע העבירהוהמתא� פ, ע� קבלת ההפניה .שתת) בתהלי"לה
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באופ! אישי או דר" נציג שימסור את דבריו . מ.ד.לתהלי" ואת נכונותו לקחת חלק בק

  . ויכינ� למפגש) ב! משפחה או אד� תומ" אחר(המתא� ידאג לליווי לנפגע . וציפיותיו

הוא צרי" להיפגש . יסודית ע� הנער ומשפחתוהמתא� צרי" לעשות עבודת הכנה מקיפה ו

�עליו ליצור קשר ע� . להכינ� לפגישה וללמוד דרכ� את הרשת המשפחתית הרחבה, אית

  . להכינ� ולהזמינ�, האנשי� המשמעותיי� לה� מהמשפחה המורחבת ומהקהילה

 מכינ� למפגש ומזמי! ,את קצי! המבח! של הנער, הוא מזמי! את חוקר הנוער במשטרה

  .שי מקצוע אחרי� הקשורי� למשפחה לפי הצור"אנ

  מ.ד.מפגש ק  .ב

�  :שלב זה מורכב משלושה חלקי

  מפגש משות( והעברת מידע •

. מציג את מטרות הדיו! ואת כלליו, דואג להצגת המשתתפי�, המתא� פותח את המפגש

הנער מתבקש . חוקר הנוער מסביר במה מואש� הקטי! ומהי מידת חומרתה של העבירה

במידה . (הודאתו באחריותו לעבירה בפני המשתתפי� כדי להמשי" בתהלי"לחזור על 

  ).מ ומחודש ההלי" המשפטי.ד.והקטי! חוזר בו מהודאתו נפסק ק

, נפגע העבירה מוזמ! לתאר לפני הקטי! ומשפחתו את הפגיעה שגרמה לו העבירה

�ב לדברי לנער ניתנת הזדמנות להגי. והתומכי� שלו מתארי� את הפגיעה מנקודת ראיית

נפגע העבירה נשאל . אנשי המשפחה מוזמני� להגיב ג� ה�. נפגע העבירה ותומכיו

�  .לציפיותיו מתוצאות המפגש וכ" ג� הנער ומשפחתו נשאלי

לגבי ההלי" , אנשי המקצוע משתפי� את המשפחה במידע שביד� לגבי המצב של הנער

לי� להיות רלוונטיי� ולגבי שירותי� ומשאבי� שיכו, מ הוא תחלי) לו.ד.המשפטי שק

  . לתכנית שהמשפחה תנסה לבנות

  של המשפחה" הזמ� הפרטי" •

אנשי המקצוע והמתא� ומשאירי� את , תומכיו, בשלב זה פורשי� מהדיו! נפגע העבירה

המשימה של המשפחה היא לתכנ! תוכנית המתייחסת . המשפחה להמשי" לדו! בעצמה

 השיקומיי� של הנער ולצור" בתיקו! לצרכי�: לדברי� שנאמרו בחלק הראשו! של המפגש

  . הפגיעה

הפיקוח והבקרה הנדרשי� , על דרכי היישו�, המשפחה צריכה להגיע להסכמה על התכנית

הבעת : התוכנית יכולה לכלול מרכיבי� כגו!. למימושה וכ! על לוח הזמני� לביצוע התכנית

פיצוי ;  הציבורעבודה לתועלת; שיקומית#השתתפות בתכנית חינוכית; חרטה והתנצלות

  .נפגע העבירה

  הסכמה על התכנית •

נפגע ,  המתא�#ע� השלמת בניית התכנית על ידי המשפחה חוזרי� ומצטרפי� לדיו! 

כל המשתתפי� במפגש צריכי� להסכי� לתוכנית . העבירה ותומכיו ואנשי המקצוע

, המתא�. הבקרה ולוח הזמני�,  עליה� להסכי� על דרכי הפיקוח,כמו כ!. המוצעת

התוכנית . דואג לכתיבת התכנית וחתימת כל המשתתפי� עליה, המנחה את הדיו! המשות)
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א� אי! . של חוזה והמתא� שולח העתק מהתכנית לכל משתת) המוסכמת מקבלת תוק)

מ נוס) לבי! חידוש ההלי" .ד.הסכמה כללית לתכנית על המשתתפי� לבחור בי! כינוס ק

 .המשפטי

  שלב הביצוע והמעקב  .ג

�מ הביצוע והפיקוח נשעני� על חברי המשפחה ואנשי המקצוע .ד. בקלפי המסוכ

�  . הרלוונטיי

  . המשפחה חייבת לדעת למי לפנות במקרה והתכנית או חלקי� ממנה לא יוצאי� לפועל

קצי! המבח! לנוער מוודא ע� האחראי� על כ" מקרב המשפחה את השלמת ביצוע 

ח! לנוער שוקל ע� חוקר הנוער קצי! המב, א� הקטי! לא ביצע את התכנית. התכנית

  . נוס) או לחדש את ההלי" המשפטי. מ.ד.במשטרה א� לכנס ק

  : בועדת היגוי לתוכנית שותפי	

    ות המבח! לנוער והשירותי� החברתיי� שרהרווחה משרד •

  הייעו$ המשפטי •

  מדור עבריינות נוער           משטרת ישראל •

  הייעו$ המשפטי •

•  �   המשפטי הייעו$        המשרד לביטחו! פני

•  �  הייעו$ המשפטי לממשלה          משרד המשפטי

  פרקליטות המדינה  •

• �  המרכז הארצי לגישור ולישוב סכסוכי

•  �  העמותה לתכנו! ולפיתוח שירותי� לילדי�            אשלי

  נוער בסיכו! ומשפחותיה�ובני              

   

  תקציב ועלויות

  .לנער . 3,116� .ד.עלות ק

ה הנה קבוצת הדיו! המשפחתית לבניית חלופת פיתוח נוס) מתו" גישת הצדק המאח

  .ללא הפגשה ע� נפגע העבירה, מעצר

  כתובת לפניה

  il.gov.molsa@efib, שירות המבח! לנוער, מפקח ארצי, אפי ברוור
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  למתבגרים בסיכון או להורים למתבגרים בסיכון" דלת פתוחה"

  2210169:  סמל התוכנית

  
  תיאור התוכנית

הינה במסגרת נורמטיבית ולא מאיימת המאפשרת מענה מקצועי ראשוני " דלת פתוחה"

המסגרת תסייע . או להורי� על ידי אנשי מקצוע בנושאי� המטרידי� אות�/לבני נוער ו

  . או הורי� למסגרת טיפולית בקהילה/באיתור והפניית הנערי� ו

יישוב שיבחר לפנות לשתי אוכלוסיות .  להורי�אווער יחידה אחת של המענה תפנה לבני נ

  . אלה יפעיל שתי יחידות

י "עפ' השרות יכול להתקיי� רק במסגרות חינו" בה! לא נית! שרות פסיכולוגי ברמה א

 . ל מתווה השרות הפסיכולוגי חינוכי"חוזר מנכ

 

  מטרות התוכנית 

  :מטרות לבני הנוער

ובלתי אמצעית לבני ,  עיתמקצו, יצירת מסגרת וכתובת טיפולית •

 .נוער בסיכו! לייעו$ ראשוני

 איתור בני נוער בסיכו! לנשירה  •

 הפנייה להמש" טיפול בהתא� לצור" •

 :מטרות להורי	

 כתובת זמינה להתייעצות עבור הורי� למתבגרי� בסיכו!  •

 שיפור יחסי הורה ילד •

 איתור מתבגרי� בסיכו! •

  אוכלוסיית היעד

   הנמצאי� בסכנת נשירה סמויה או גלויה  13#18גילאי נערי� ונערות בסיכו! ב. א

  או

 הוריה� למתבגרי� בסיכו! . ב

  

  היקף פעילות

  " דלת הפתוחה" מפגשי� לכל נער הפונה ל5עד . א

  או

  ". דלת הפתוחה"משפחה הפונה ל/  מפגשי� לכל הורה5עד . ב
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  תיאור תהליך   

או /מצעית לבני נוער בסיכו! וובלתי א, מקצועית, המענה מספק מסגרת וכתובת טיפולית

במסגרת התוכנית . מדובר במסגרת נורמטיבית ולא מאיימת. להורי� למתבגרי� בסיכו!

בדגש על אלה המראי� התנהגות של נשירה (מאתרי� נערי� ומשפחות הנמצאי� בסיכו! 

אשר אינ� מקבלי� התייחסות מקצועית כלשהי ובכ" מרחיבי� את המענה ) סמויה

  .פעולות לאיתור נערי� בסיכו!המקצועי ואת ה

 �במענה נית! ייעו$ להורי� החשי� מבולבלי� ואובדי עצות לאור השינויי� המתרחשי

�מאפייני (בנושאי� המטרידי� אות� , בת�/ לנגד עיניה� בכל הקשור להתייחסות לבנ

). שעות פנאי ועוד, חשיפה לחומרי� מסוכני�, חינו",  ילד#קשר הורה, גיל ההתבגרות

רת הדלת הפתוחה תינת! להורי� ההזדמנות להעלות סוגיות ודילמות שונות במסג

בתפקיד� כהורי� וא) יתאפשר לה� להכיר את הגורמי� השוני� אליה� נית! לפנות 

  . בקהילה ומחוצה לה

  שלבי התהלי"

במוסדות , סי�"במתנ, במחלקה לקידו� נוער, פרסו� השרות בכל מסגרות החינו" בעיר. א

�  כולל דרכי הפניה', במקומוני� וכו, קהילה נוספי

או של אנשי /הוריה� ו,  פניות ישירות של בני נוער בסיכו!–ח "קבלת הפניות לשפ. ב

  .או את ההורי�/מקצוע המפני� את הנערי� ו

או הורי� ע� קשיי� מורכבי� יותר יופנו לטיפול מתאי� במוסדות השוני� /נערי� ו. ג

  בקהילה 

  

  כוח אדם

  ש " ש3 #ח"פרכז התוכנית בש

   בהתא� למספר הנערי� הפוני�    #ח"פסיכולוגי� העובדי� בשפ

  

  תקציב 

   .   39,468=  שבועותX 52לשעה  . X 253ש " ש3: רכז

� .  בהתא� להיק) השרות הנית! וגודל הרשות, לשעה . 253 #פסיכולוגי

  . 77,418=   . 39,468+ . 37,950:  שעות יעו$ בדלת פתוחה150 #הערכה כללית ל

  

   כתובת לפנייה

  il.gov.education@chavafrמשרד החינו"  , י"שפ,  פסיכולוגית ראשית#חוה פרידמ!

il.gov.neducatio@danijo משרד החינו", י"שפ,  סגנית הפסיכולוגית הראשית#ורנו'דני ז
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  ה לבגרות"תהל

  2230172  :סמל התוכנית

  

            תיאור התכנית

לצור" השלמה לבגרות מלאה תו" ) 'כיתה יג(תוכנית אשר מאפשרת במהל" שנה שלמה 

  . י הצור""דחיית השרות הצבאי לשנה או מחציתה עפ

  

     מטרות התוכנית

  .השלמת יחידות לימוד בגרותיות לקראת זכאות לבגרות מלאה •

 .צמצו� הנשירה מבתי הספר •

 .ל"הגברת המוטיבציה לגיוס לצה •

• � .מת! מענה הול� לקראת המש" לימודי� גבוהי

• �  .ס"החיובי בביה  וטיפוח האקלי� החינוכי, הפחתת תחושת הניכור של התלמידי

  

         אוכלוסיית היעד

  : שיעמדו בקריטריוני� הבאי�, תלמידי� בוגרי מרכזי חינו" וכיתות אתגר

 .'יב  למיד יעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות במקצוע מורחב עד סו) כיתההת •

 המקצועות החסרי� לזכאות לא יהיה יותר מחמישה' מס •

התלמיד   שבה! עלול,  כולל היחידות10היחידות החסרות לזכאות לא יעלה על ' מס •

 . 'להיכשל עד סו) לימודיו בכיתה יב

• �שיש לה� מקצוע אחד נוס) על  , במקרי� חריגי� יתקבלו לפרויקט ג� תלמידי

 .האמור לעיל על פי החלטות ועדת הקבלה

  

   היקף הפעילות

כ התלמידי� הלוקחי� חלק "סה.  מוסדות שוני�#6 כיתות המצויות ב#6התוכנית פועלת ב

    . תלמידי�167 #בפעילות ה� כ

  

    תיאור התהליך

�לזמ! נוס) כדי , נותמסיבות שו, התוכנית מבוססת על ההנחה שחלק מהתלמידי� זקוקי

�החסרי� לה� לצור" השלמת הזכאות לבגרות , להתכונ! לבחינות במקצועות לימוד אחדי

ס יוכל לתכנ! בגמישות ובהתחשבות את מסלול הלימודי� "הודות לתוכנית זו ביה. מלאה

התלמידי� ' כ" יצומצ� מס. 'של התלמידי� שמתקשי� בלימודיה� כבר בכיתה יא

משתתפי התוכנית יחלו את לימודי ההשלמה במסגרת . התיכו!הנושרי� מבית הספר 
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מועדי הבחינות יתפרשו . בפגרת הקי$, ב"מיד ע� תו� לימודיה� בכיתה י, התוכנית

. ג"כ" שהתלמידי� יוכלו להשלי� את כל חובותיה� עד תו� כיתה י, במועדי קי$ וחור)

, עה במועד חור)מוצע לתלמידי� לגשת לבחינות במקצועות מתמטיקה ולשו! או הב

    .במועד קי$' ובמקצוע האנגלית לגשת לבחינות בסו) כיתה יג

ומועדי ' תו" ניצול מועדי חור) בכיתה יג, יש לארג! לתלמידי� את פריסת בחינות הבגרות

לקראת הזכאות המלאה ע� סיו� הלימודי� בכיתה , כ" שישלימו את כל חובותיה�, הקי$

    .'יג

  

    כוח אדם

  . מורי� מנוסי� בהגשה לבחינות בגרות.  התוכנית מראשיתה ועד סיומהמורה שירכז את

  

           תקציב ועלויות

  .לקבוצה בנוס) להשתתפות התלמידי�.  אל) 200

  

            מקורות מידע

  ,  משרד החינו"#  "' שנה שלמה כיתה יג#  הזדמנות שנייה"חוברת 

  .המחלקה למרכזי נוער וכיתות אתגר, ר"אג) שח

  

    בת לפנייהכתו

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

   מנהל המחלקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר–ר חיי� נבו! "ד

  .02#5603788:  פקס02#5603617/8' טל. 91911,  ירושלי�2דבורה הנביאה ' רח
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  איםדסה טכנאים והנ"תהל

  2230173  :סמל התוכנית

    תיאור התכנית

 7+  יחידות טכנולוגיות 7(ל " יח14 של תוכנית שנועדה להשלי� את בחינות הבגרות בהיק)

, תוכנית זאת מאפשרת. המתחייבות מתנאי הקבלה למסלול טכנאי�) יחידות עיוניות

השלמת תנאי הקבלה לכניסה למכללה טכנולוגית לקראת דיפלומה של טכנאי או הנדסאי 

  . של המכללה' תו" כדי לימודי� בכיתה יג

  

  מטרות התוכנית 

 14ירות הצבאי השלמת יחידות לימוד בגרותיות בהיק) של בדרג מקצועי גבוה בש •

 השלמה –)  יחידות עיוניות7+ ל לפחות " יח7תעודה טכנולוגית בעלת (יחידות 

� .הנדרשת בתנאי הקבלה למסלול טכנאי

   b-techהכשרה טכנולוגית לקראת תעודת טכנאי הנדסאי או  •

 . ולוגיותהעלאת הדימוי העצמי של תלמידי� הלומדי� במגמות הטכנ •

 .צמצמו� הנשירה מבתי הספר •

 חיזוק המוטיבציה הלימודית בקרב אוכלוסיית תלמידי� נוספת •

  . הפחתת תחושת הניכור של התלמידי� וטיפוח האקלי� החינוכי החיובי בבתי הספר •

   

    אוכלוסיית היעד

 שנבחנו ועמדו בהצלחה, תלמידי� בוגרי כיתות אתגר בבתי הספר המקיפי� ובמרכזי חינו"

שבה ה� מבקשי� , הזכאי� לתעודה טכנולוגית במגמה הרלוונטית, טכנולוגיות'  יח#7ב

� יחידות לימוד במקצועות העיוניי� לפי החלוקה 1#7וחסרות לה� , להמשי" את לימודיה

במקרי� חריגי� . חיבור עברי/ ל בלשו!" יח1, ל באנגלית" יח3, ל במתמטיקה" יח3: הבאה

  . י� שחסרי� לה� מקצוע עיוני אחד ומקצוע טכנולוגי אחדמתקבלי� לפרויקט ג� תלמיד

  

   היקף הפעילות

כ התלמידי� הלוקחי� חלק "סה.  כיתות בחמישה מוסדות שוני�#5התוכנית פועלת ב

  .  תלמידי�#150בפעילות ה� כ

   

  תיאור התהליך

, משתתפי התוכנית יתחילו את לימודי ההשלמה במקצועות העיוניי� במסגרת התוכנית

. 'בפגרת הקי$ עוד בטר� תחילת לימודיה� בכיתה יג' ד ע� תו� לימודיה� בכיתה יבמיי

�וה� , באחד בספטמבר כפי שמקובל, התלמידי� יתחילו את לימודיה� במסלול טכנאי
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ויעמדו )  יחידות בגרות14בהיק) של (יתקבלו על תנאי עד שישלימו את בחינות הבגרות 

התלמידי� ימשיכו ללמוד , ה� במסלול טכנאי�תו" כדי לימודי. בתנאי הקבלה כנדרש

ג "לצור" השלמת תנאי הקבלה לכיתה י, במנות קטנות את המקצועות החסרי� לבגרות

  .כנדרש

ההנחיה היא לגשת לבחינות במקצועות מתמטיקה ולשו! או הבעה במועד חור) ובמקצוע 

כנולוגיות של לאחר גמר הבחינות העיוניות והט. 'לאחר סיו� כיתה יג, האנגלית בקי$

 �הטכנאי� הנערכות בחודש מר$ יוכלו התלמידי� להמשי" ללמוד את המקצועות העיוניי

  . וייגשו לבחינות החסרות כמוצע, החסרי� עד מועדי קי$ של בחינות הבגרות

  

  כוח אדם

  . מורי� מנוסי� בהגשה לבחינות בגרות. מורה שירכז את התוכנית מראשיתה ועד סיומה

  

    תקציב ועלויות

  .לקבוצה.  אל) 160

  

       מקורות מידע

  ר"אג) שח,  משרד החינו"#" טכנאי�'  יג#הזדמנות שנייה "חוברת 

  .המחלקה למרכזי נוער וכיתות אתגר

  

      כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

   מנהל המחלקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר–ר חיי� נבו! "ד

   02#5603617/8' טל. 91911,  ירושלי�2דבורה הנביאה ' רח

  .02#5603788: פקס
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  ם"תל

  2230177  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 �התכנית מציעה העצמת תלמידי� חלשי� בתחנת� האחרונה לפני תיכו! והכנת

חברתית #זאת בהתבסס על התפיסה פסיכו, להשתלבות בכתות לבגרות מלאה בתיכו!

ת אחרו! לתלמידי� להפני� באמצעות דמות נפתח חלו! הזדמנויו) 'ט#'כתה ח (14שבגיל 

�הכוונה לזמ! מפגש ייחודי ואיכותי בי! . והתנהגויות של בוגר מיומ!, משמעותית ערכי חיי

המפגש הייחודי יתורג� . התלמידי� לבי! המורה המחנ" וצוות המורי� המלמדי� בכתה

 ובהבנית בפעולות העצמה, בשיעורי� בדרכי עבודה ייחודיות המותאמות לכל תלמיד

ע� סיו� הלימודי� בחטיבת . מרחב תמיכה ומעקב של כל המעורבי� בחינו" הילד

� ללימודי� בתיכו!"הביניי� ימשי" בוגר כתת תל.    

  מטרת התוכנית

� ישולבו בתיכו! בכתות " בוגרי כתת תל100%, ב לתיכו!"אפס נשירה בי! חטה

  ). יחידות לפחות21(לבגרות מלאה 

  אוכלוסיית היעד

  'ט/ 'די כתות חתלמי  .א

 10  ל  5ב שעשירו! הטיפוח בי! "תלמידי� הלומדי� בחט  .ב

 התלמידי� מאובחני� כנושרי� סמויי� בעלי יכולת למידה  .ג

, לשו!, אנגלית:  שליליי� במיומנויות יסוד6 ל 5לתלמידי� הישגי� נמוכי� בי!   .ד

  שליליי� במקצועות אחרי�2#3מתמטיקה ועוד 

  חריגות התנהגותיותלתלמידי� אי! בעיות משמעת ו. ה

  

     היקף פעילות

  . כתות250: ע"ל תש"לשנה.  כתות2ל   ס"לבי

  תיאור התהליך

��"ת כתת תליתבחיני� לבני: הלי" מקדי 

•  ��" תלתבכיתהכשרת המורי� המלמדי 

•  ��" תלתבכיתהדרכת המורי� המלמדי 

 הדרכת צוות הניהול בבית הספר •

• � מעקב אחר הישגי התלמידי
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 ישגי�התערבות מותאמת לה •

�  מעקב אחר התפלגות התלמידי� בחטיבה עליונה: הלי" מסכ

 : ז"לו

�" לפני פתיחת כתות תל–קי$  :  

�" ימי עיו! במסגרת ארצית לכל מחנכי תל2: יוני  

  ר בוני� את הכתה "ס בשיתו) שח"הנהלת בי: אוגוסט/יולי

�"השתלמויות בפסגות למחנכי� ולמורי� בתל: דצמבר#ספטמבר  

  וצות עניי! במחוזות בשיתו) מדריכי� ומפקחי�קב: יוני#ינואר

  הדרכת מורי� בבתי הספר :  יוני–ספטמבר 

 כוח אדם 

    ארגונירכז , רכז פדגוגי, אחראי תכנית: מפעיל תוכנית

�מומחה לניהול אתרי , פסיכולוג, דידקטי#יוע$ פדגוגי, ארגונייוע$ : מומחי

  אינטרנט

  רשויות מקומיות: שותפויות

)   �  )   'וכו  שותפויות/ עמותות   /מומחי� / תפקידי

   תקציב ועלויות

 תלמידי� הכתה הינה כיתה תיקנית כחלק ממערכת הבית ספרית 30מדובר בכתה בת כ 

 . 45000 שעות תק! מסל טיפוח מחוזי ובנוס) תקציב של כ 14לכתה זו יש תוספת של כ 

  .עבור מתרגלי� לכתה

 מקורות מידע 

  )נמצא בהקמה(אתר אינטרנט . ט"ל תשס" שנההשניי� מהדורה "חוברת תל

  כתובת לפנייה

  א" ת2 רחוב השלושה 0506283534ר "אג) שח: אחראי#רפי בטיט  

il.gov.education@rafiba 

  א" ת2 רחוב השלושה 05056283529ר "אג) שח:ריכוז פדגוגי#אורנה שפריר

il.gov.education@ornash  

�   גדרה20 אבא אחימאיר 0505404881ר "אג) שח: ריכוז הדרכה #אורנה קורנבוי

net.bezeqint@ornakorenboim  

א " ת2וב השלושה  רח0522222243ר "אג) שח: ריכוז פיקוח #מרי� רז

com.gmail@2401miriamraz  
 ירושלי� 22 כנפי נשרי� ממונה מחוז ירושלי	 –שלו� מוחא 

il.gov.education@shalommo  

   il.gov.education@efraimavא " ת2 השלושה א"ממונה מחוז ת –י� אברה� אפר
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  קיץ/ הזדמנות ראשונה חורף 

  2230181  :סמל התוכנית

    תיאור התכנית

  .ר במקצוע בו ניגשי� לבחינות בגרות במועד הקרוב"תגבור לימודי הנית! לתלמידי המב

    מטרות התכנית

 * � . המצליחי� בבחינות בגרותהגדלת מספר התלמידי

  .הגדלת מספר זכאי תעודת בגרות* 

    אוכלוסיית היעד

אקונומי נמו" הזקוקי� לתגבור לימודי במקצוע אחד או שניי� #תלמידי� מרקע סוציו

  .ר והניגשי� לבחינות הבגרות במועד הקרוב"מב' יב#'הלומדי� בכתות י

      היקף פעילות

  .ר"ס בה� פועלות כתות מב"בתיה

    ר התהליךתיאו

. ר לקראת בחינות הבגרות"ס בהצעה לתגבר תלמידי מב"מנחה שחר במחוז פונה לבתיה

מתבצעת   הלמידה. המקצוע ותכנית העבודה, ס שולח את רשימות התלמידי�"ביה

  .בקבוצה קטנה

    כח אדם 

  .ר"ס ומיומני� בהוראה דיפרנציאלית לתלמידי מב"המורי� המלמדי� בביה

    תקציב פעילות

,  שעות בודדות למקצוע40= ש " ש1המפעיל את התכנית יתוקצב בתוספת של ס "בי

  . ש לשנת לימודי�" ש250 #כ כ"בסה

    מקורות מידע

  www.education.gov.il/shachar  #אתר 

    כתובת לפנייה

 .02#5603785/6, לשחרמנהל המחלקה , יואל לוי. ממוני� מחוזיי� לשחר
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  טיוב תעודת הבגרות

  2230182  :סמל התוכנית

  

    תיאור התכנית

 שני� כדי להגיש את תלמידי 1#3תגבור לימודי במקצועות המתמטיקה והאנגלית במש" 

  .ל" יח#4#5ר ל"המב

  

    מטרות התכנית

 .ר ללמוד באוניברסיטאות"להעלות את איכות תעודת הבגרות כדי לאפשר לתלמידי המב

  

    אוכלוסיית היעד

בעלי מוטיבציה ונכונות למאמ$ ,  ומעלה באנגלית80ר ע� ציו! "מב' תלמידי כתות י

  .לימודי

  

    הקף הפעילות

  .ז"ל תשס"ש לשנה" ש150 #כ

  

    תיאור התהליך

תוספת שעות . הצגת התכנית בפני ההורי�. ס"י ביה"איתור תלמידי� מועמדי� לתכנית ע

  .ל" יח4#5 #ל ל" יח3 #ית עבודה לקידו� התלמידי� מהכנת תכנ. במערכת בשעות קצה

  

      כח אדם

 .ס"מורי ביה

  

    תקציב ועלויות

 . תלמידי�10 #ש לכל קבוצה המונה כ" ש3

  

      מקורות מידע

  www.education.gov.il/shachar  #אתר 

  

      כתובת לפנייה

� לשחרממוני� מחוזיי.  

  .02#5603785/6: טלפו!, מנהל המחלקה לשחר, יואל לוי
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  תוכנית אופק לבגרות

  2230183:  סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

היא להעלות את שיעור הזכאות לתעודת , מטרתה המרכזית של תוכנית אופק לבגרות

 זאת בקרב. בגרות ככלל ותעודת בגרות המקנה כניסה למוסדות להשכלה גבוהה בפרט

התוכנית הינה תוכנית כוללנית הפועלת . אוכלוסיות עולי� ובני עולי� הזקוקות למינו)

מעגלי הפעולה של התוכנית . כתוכנית לתגבור לימודי בצד העצמה אישית וחברתית

�  : כוללי

 . בניית תוכנית לימודי� אישית לכל תלמיד בהתא� לצרכיו וליכולתו  .א

תכני� הנלמדי� בחטיבת הביניי� ובתיכו! בניית תוכנית לימודית מתאימה לחיזוק ה  .ב

 .זאת באמצעות למידה בקבוצות קטנות. כולל הכנה לקראת בחינות הבגרות

 . הכשרת המורי� בשיטות הוראה המתאימות לאוכלוסיות היעד  .ג

 .הכשרת המורי� לעבודה בסביבה רב תרבותית  .ד

ת חיזוק הקשר בי! הורי� לילדיה� יחד ע� חיזוק הקשר בי! ההורי� למערכ  .ה

 .החינוכית

  .  לתלמידי� המשתתפי� בתוכנית#פעילות חברתית חינוכית   .ו

  

  מטרות התוכנית 

, העלאת ההישגי� הלימודיי� והעלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות, תגבור לימודי

  .ס"מניעת נשירה מבי

  

  אוכלוסיית היעד

י�  בקרב אוכלוסיית עולי� ובני עול–ב "עד י' תלמידי� מכיתה ז: היק) הפעילות

בהתא� להגדרת� , בסיכו! או בפוטנציאל לסיכו!, ) ואיל"1989 –שהוריה� עלו לאר$ מ (

  .בתוכנית הלאומית

  

  היקף הפעילות

 � שבו ממפי� את כלל התלמידי� ביישוב שזקוקי� –בדר" כלל הכניסה היא ליישוב של

ידי� מספר התלמ. לתוכנית ומכני� תוכנית אישית לכל תלמיד ותלמיד בהתא� לצור" שלו

  .שמשתתפי� תלוי בהקצאה הכספית
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  תיאור התהליך

, התחלת מיפוי, ס"כניסה לבי, גיוס רכז פדגוגי, דר" וועדת היגוי עירונית, כניסה ליישוב

במקביל גיוס  רכזי� חברתיי� ומורי� שילמדו , ובניית תוכנית לימודי� לכל תלמיד

  .בתוכנית

לת עבודה בתחילת ספטמבר או לאחר תחי,  יולי –תהלי" המיפוי מתחיל בחודש יוני 

�  . החגי

  

  כוח אדם

  : פונקציות מרכזיות3בתוכניות קיימות 

  . ס" את התוכנית ברמת היישוב ובי שמנהל–רכז פדגוגי  . 1

2 . �   ברמה האישית מתקיימות שיחות ,  יצרת קשר אישי ע� כל תלמיד–רכזי� חברתיי

 –ברמה הקבוצתית , ס ובתוכנית"ימעקב אחר ביקור סדיר בב, ביקורי בית, אישיות

  . גיל התבגרות והשכלה גבוהה, שייכות, סדנאות שקשורות בזהות

3 . �, ס"בעדיפות למורי  בי,  ללמידה מועסקי� מורי� טובי� במקצועות הלמידה –מורי

  .גיוס מורי� חיצוניי�י פוני� לבמידה ולא נמצאו מורי� אז

  

  תקציב ועלויות

  .  לחודש . 300 –כ )  כל ההוצאותכולל(עלות כוללת לתלמיד 

  

 כתובת לפנייה

, אתי אהרו!' גב  ,אג) בכיר לקליטה בקהילה, המשרד לקליטת העלייה

il.gov.moia@ettia , !6752718#02טלפו.  
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   פעילות למידה אחרת- א "פל

  4410186  :סמל התוכנית

  

  תיאור תוכנית

בחטיבות הביניי� , תגבור לימודי והעצמה אישית וחברתית לעולי� ובני עולי�תוכנית ל

  . במסגרת החינו" הלא פורמאלי, ובחטיבה העליונה

  

  מטרות התוכנית

ולהבטיח , חברתי של המשתתפי� בתוכנית#לקד� ולמנ) את מבנה ההזדמנויות הלימודי 

 �המיטבית בשוק העבודה על ידי כ" את הצלחת� במערכת החינו" בהווה ואת השתלבות

י העלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב אוכלוסיית עולי� "זאת ע. ובחברה בעתיד

ואת שיעור , )'וותיקי�'שאחוז זכאות� נמו" משמעותית בהשוואה ל(ובני עולי� ככלל 

  .בפרט) המאפשרת כניסה למוסדות להשכלה גבוהה(' איכותית'הזכאי�  לתעודת בגרות 

  

  עדאוכלוסיית י

� שיש לה ט"בוכרה ואמל, קווקז,  ממדינות אתיופיה בסיכו! תלמידי� עולי� ובני עולי

קושי בהשתלבות במערכת החינו" הפורמלית וככאלה נמצאי� בפוטנציאל סיכו! גבוה 

: האוכלוסייה הזכאית היא. ולפיתוח התנהגות לא נורמטיבית, לנשירה גלויה וסמויה

לי� מקהילות יוצאי קווקז  בוכרה  וגאורגיה שה� או עולי�  ובני עו, יוצאי  אתיופיה

ט שה� או "יוצאי אמל, עולי תימ!, בני המנשה,  ואיל"1989הוריה� עלו לאר$ משנת 

וכ! עולי� ותושבי� חוזרי� בעלי וותק של ,  הוריה� הגיעו לאר$ בעשר השני� האחרונות

  . עד חמש שני� באר$ מכל קהילה אחרת

  

  היקף הפעילות

, מודי של שבע  שעות שבועיות במגוו! מקצועות ליבה ומקצועות רבי מללתגבור לי

' ארגז כלי�'מת! .  שתי שעות שבועיות של העצמה אישית וחברתית הכוללת#ובתוספת לכ"

הלמידה מתבצעת בקבוצות . להתמודדות ע� חומרי לימוד ותכניות העשרה חברתית

 חודשי הלימוד  וכוללת ג� 10 התוכנית פועלת ברציפות במש".   תלמידי�13המונות 

  . מרתוני� לקראת מועדי הבגרויות

  

  תקציב ועלויות

  .לחודש . 400 #כ)  כולל כל ההוצאות(עלות כוללת לתלמיד 
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 . המשרד לקליטת העלייה# אג) בכיר לקליטה בקהילה–אתי אהרו! ' גב

il.gov.moia@ettia  

  

אה מותאמת בקריאה לתלמידים מתבגרים עם קשיים קורס הור
  וליקויי קריאה

  

      2230187 :סמל התוכנית

    תיאור התוכנית

שתלמידי� אשר לא רכשו את הקריאה עד גיל ההתבגרות , הניסיו! המצטבר מראה על כ"

בעוד   ,צוברי� תסכול וחוסר אמו! ביכולת�,  כושלי� רבי� במש" השני�תוחוו ניסיונו

  .לקרוא  לעזור לה� ללמוד  לא היו הכלי�שלמערכת 

לסייע   במטרה, יוכשרו מורי� ומורות בהוראה מותאמת בקריאה למתבגרי�, בקורס

�להתגבר על קשייה� ולהשתלב , ע� קשיי� וליקויי למידה בגיל ההתבגרות  לתלמידי

  .בחברה

   התוכניתמטרות

 ברמת המורה

התפתחות קריאה תקינה ובלתי להקנות למורי המפתני� ידע תיאורטי בנושא של  •

  .תקינה

• � .להכשיר את מורי המפתני� להוראת קריאה למתבגרי

  ברמת התלמיד

• � .בתהלי" הוראת קריאה ושפה, בניית סביבה לימודית תומכת ואמפתית לתלמידי

 .פיתוח דרכי הוראה וחומרי למידה מותאמי� לגיל ההתבגרות •

• � . שיקו� ושיפור הדימוי העצמי של התלמידי

 . ור ההישגי� במקצועות היסוד וקידומ� לקראת ההגשה למבחני בגרותשיפ •

    אוכלוסיית היעד

• � .מתבגרי� שלא למדו בכיתת אולפ!, תלמידי� עולי� מחבר העמי

• �  .בכיתות היסוד  ע� קשיי למידה ולקויות למידה שלא רכשו את הקריאה  תלמידי
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    כוח אדם 

שלא עברו השתלמות בנושא ,  שנה30 – 15מורי� כוללי� העובדי� במפתני� ע� ותק של 

  .זה במש" תקופת עבודת� במערכת

  

     תקציב

  . .35.000 #שנתיות בעלות של כ'  ש112

 3( ימי הדרכה לכל המפתני� 3ליווי של מדריכי� לליקויי למידה של האג) בהיק) של 

�  ).מחוזות גדולי

       לפניהכתובת 

  ס במעבר"ית על המפתני� ובתי מפקחת ארצ–רחל בר ניר , ממוני� מחוזיי� לשחר

rachelba@education.gov.il   
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  מרכז למידה לנוער בסיכון

  2230188  :סמל התוכנית

    תיאור התכנית

הפעלת מרכזי למידה לנוער בסיכו! ומרכזי השלמה לקראת תעודה משמעותית אחרי 

  .האתגר ומרכזי חינו"השירות הצבאי לתלמידי 

    מטרות התוכנית 

  .לקראת תעודה משמעותית אחרי השרות הצבאי, השלמת תעודת בגרות ויחידות חסרות

  אוכלוסיית היעד

  . בוגרי כיתות אתגר ומרכזי חינו"

   

   תיאור התהליך

  .הקמת מרכזי� בשיתו) בעלויות ורשתות חינו"

  כוח אדם

�  .מרכז, מורי

  תקציב ועלויות

  .למרכז . 80,000

      כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

   מנהל המחלקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר–ר חיי� נבו! "ד

   02#5603617/8' טל. 91911,  ירושלי�2דבורה הנביאה ' רח

  .02#5603788: פקס
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  מרכזי למידה שכונתיים

  2230189  :סמל התוכנית

    תיאור התוכנית

  .מורי� במקצועות היסוד ומקצועות רבי מללמרכז הממוק� בשכונה במרכז בתוכו 

    מטרות התוכנית

 �, מאותרי� לקבל שיעורי עזר בכל מקצוע לו ה� נזקקי�/ לאפשר לתלמידי� מתקשי

  .מ לקדמ� ולצמצ� את הפערי� הלימודיי� בה� ה� נמצאי�"ע

    אוכלוסיית היעד

#למעלה מ. ותמבתי ספר בשכונות רווחה ושיקו� שכונ, ס"העוס "ב ובתי"תלמידי� מחט

100�  . תלמידי

    תיאור התהליך

כשנשמר קשר הדוק בי! מורי המרכז למורי הא� בבית , ס"י ביה"התלמידי� מופני� ע

�  .הספר תו" מעקב מתמיד אחר התקדמות התלמידי

    אדם-כח

  . י הצור" העולה מהשטח"מורי� מקצועיי� עפ

   תקציב ועלויות

  .למידי�ישנה גביה סמלית מהת  . למרכז . #150,000כ

  כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

  . 02#5603770,  רווחה ושיקו�–תמר פתחיה 
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  "מגן"תוכנית 

  מחלקת הנוער/ חטיבת החקירות/ האגף לחקירות ולמודיעין

  5520193  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 ס לצור""ז בתחו� ביה"הנוער יחד ע� מתנדבי משא) בלשי(סיורי� משותפי� של פקחני 

י כ" להגביר את תחושת "מת! מענה מהיר לקריאות מנהלי� וע, איתור מבצעי עבירות

  . מנהלי� ומורי�,  בקרב תלמידי�!הביטחו

  מטרות התוכנית

על ידי הגברת תחושת , ס וסביבתו"הפרויקט נועד לתת מענה לבעיית האלימות בתו" ביה

שביעות רצו! מנהלי בתי הספר : מדדי הצלחה.  בקרב התלמידי� והמורי�!הביטחו

�  מהמענה לפניותיה

  היקף פעילות

�הרשות הלאומית , גורמי אקדמיה מקומיי�, אג) החינו" ברשות המקומית: שותפי

יחידות הנוער / משטרה, "מצילה/ " פני�!לביטחוהמשרד , למלחמה בסמי� ואלכוהול

  . בתחנה

  במשטרה יחידת הנוער: אחריות הפעלה

 . מחלקת נוער/ חטיבת החקירות/ האג) לחקירות ולמודיעי!/ משטרה: ייעו$ מקצועי

  תקציב ועלויות

=  חודשי שנת הלימודי� 10 ימי� בשבוע במש" 6, משמרת של שוטר= עלות סיור אחד 

 .ח לסיור" אש220

 42 #כ) = ועצהא� רכב אינו מוקצה מהמ( חודשי� 10 #דלק ל+ בנוס) עלות רכב שכור 

 .ח לסיור" אש70 #כ כ"סה. ח לדלק" אש27 #ח לשכירה וכ"אש

על פי מספר , התקצוב הנדרש הוא מול כל מועצה המבקשת להשתת) בתוכנית

 –ערי� גדולות לרוב יידרשו ל(הצוותי� הנדרש בתיאו� ע� תחנת המשטרה המקומית 

2� ). צוותי

  כתובת לפניה

  02#5429299: טלפו!, ק גלית זיו"רפ
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  "עיין ערך אני ישראלי"

  גיבוש זהות אזרחית ישראלית ופלורליסטית של נוער בסיכון

  2220196  :סמל התוכנית

  

    תיאור התוכנית

 �תוכנית זו באה לעודד את הלימוד והעיו! ולפתח את היצירתיות בנושאי� הקשורי

ערכי� היא מרחיבה ומעמיקה את הידע ב. ולדמוקרטיה הישראלית למורשת ,להיסטוריה

�את האזרחות , התרבותיי� והאנושיי� ומחזקת את בסיס הזהות האישית, הלאומיי

העמקת הידע תאפשר לנערי� . ואת הידע בתולדות העמי� והעדות החיי� בה, במדינה

  .להפני� ולהעמיק את זהות� האישית ואת היכולת להתמודד ע� עתיד� במדינה

  

    מטרות התוכנית

, לנושאי תרבות ומורשתהקשורי� פלורליסטי�  ערכי� 100 למידת :מטרות לימודיות

העמקת .  הרחבת הידע האישי הכללי באמצעות למידה לחידו!.דמוקרטיה והיסטוריה

 !עניייצירת . הקשר למדינה באמצעות סיורי� לימודיי� בהקשר לנושאי המושגי� בתוכנית

 � הכרות ע� המסורתידע ו. בתרבות הפלורליסטית של החברה בישראלומוטיבציה לימודיי

 מגוונת באמצעות למידה,  ישראלהעמי� החיי� במדינתהיסטוריה של התרבות וה

  .  והיסטוריה באמצעות למידה לחידו!דמוקרטיה, העמקת הרקע בנושאי מורשת .וחווייתית

ערכי� ורי� לחברה בישראל שה� ג� קשמפגש ע� ערכי� תרבותיי� ה :מטרות חברתיות

�טיפוח אווירה המעודדת אחריות של הפרט . עדות במדינה של התרבותיי� ולאומיי

טיפוח תחושה מוטיבציה ומסוגלות  .לקבוצה וההפ" באמצעות למידה אישית וקבוצתית

העמקת הקשר . מפגש והכירות בי! תרבותיי� בי! תלמידי היחידות השונות במחוז. אישית

 הכרות ע� . וסובלנותתו" יצירת אווירה של קבלה, מי� החיי� במדינהלהיסטוריה של הע

�  .אתרי� היסטוריי� באמצעות סיורי� פעילי

  

   אוכלוסיית יעד

  . המטופלי� בקידו� נוער) נשירה סמויה(מנותקי� ובסיכו!  14#18בגילאי בני נוער 

  

  תיאור התהליך

 � .סיורי� לימודיי� ויו� שיא,  חלק קבוצתי, לחלק אישימחולקתתוכנית הלימודי

תרבותית של מורשת : עוסקי� בנושאי� כמוה מושגי יסוד 100של  למידה כוללתתוכנית ה

, אישי�, מנהגי�,  חגי�#) נוצרי� ודרוזי�, מוסלמי�, יהודי�( העדות החיות בישראל
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� ואר$ תולדות ע� ישראל # היסטוריה . נושאי� באזרחות#בישראל דמוקרטיה ה. כתבי

   . התשע עשרה ועד היו� משנות השמוני� של המאהישראל

הלמידה תסתיי� במבחני� . )'משלב א ( מושגי�76כל תלמיד בתכנית ילמד : חלק האישיה

על .  שאלות#30בשאלו! האישי יופיעו כ, )מבח! הצלחה (#שאלו! אישיאישיי� ובמילוי 

  .כל מבח! מהווה חלק מניקוד קבוצתי שתצבור היחידה.  נקודות90התלמיד לצבור לפחות 

) עד שלושה ליחידה(אחד לפחות ) מושג(יבחרו ער" , דיו כל מורה ותלמי:משימה קבוצתית

שתוגש על דיסקט ) ערכה ללימוד המושג (קצר " מרכז למידה"ויפתחו בצורה יצירתית ל

מרכזי הלמידה שיפתחו התלמידי� יועברו לשאר היחידות המשתתפות בחידו! . מחשב

יורי� באתרי� כל קבוצה תקיי� מספר ס, בנוס). ויתפרסמו באתר מינהל חברה ונוער

  . קרובי� או מרוחקי� המשלבי� ביקור ולמידה של מספר מושגי� מ! הרשימה

� ימי סיורי� על פי מיקוד המדגיש את שלושה מראש בוחרותהיחידות : תוכנית סיורי

המחוז יאשר את תוכנית . תרבותי בהקשר ע� נושאי הלמידה/הער" של האתר ההיסטורי

�לכל סיור כזה . ושלי� יזכה את היחידה בתוספת ניקודביר) רביעי(סיור נוס) . הסיורי

ח "על התלמידי� המשתתפי� יהיה להגיש דו. יהיה משוב לימודי שיקנה ניקוד לקבוצה

  .סיור

המחוז יתקיי� יו� שיא הכולל משחק משימות שיוקדש ללמידה :  סיו� החידו!# יו� שיא

תו" כדי סיור . אי היחידהבסיור יוכלו להשתת) כל ב. של ערכי� הקשורי� באזור נבחר

באותו יו� . כל משימה יוקצב ניקוד שיעמוד לזכות היחידה. ימלאו המשתתפי� משימות

מתו" דגש על המושגי� , שיוקדש לנושאי� שנלמדו, צ יתקיי� חידו! מרכזי"בשעות אחה

�    .המופיעי� ברשימה והקשורי� לאזור בו יתקיי

  

    כוח אדם

כולל מאבטח ומגיש עזרה (תקציב לסיורי� , ח"י" שלמדר, מורה, מדרי" לקידו� נוער

  .ותקציב לפעילות שיא) ראשונה

  

   פירוט תקציבי

    ): תלמידי�15לקבוצה של ( אמצעי	 נדרשי	).  בני נוער20לקבוצה של (

    

  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

        

  ח" ש6,000     שעות 60  עובד חינוכי טיפולי

  ח" ש3,600     שעות30  ה"מורה היל

  ח" ש3,600     שעות30  ח"מדרי" של

כ עלות כוח "סה

�  אד

  ח" ש13,200    
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  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

  ח" ש14,000    )'מאבטח וכו, סיורי�, ימי שיא(תפעול    

      הצטיידות 

חודשיות '  ש2   #הדרכה פרטנית או צוותית 

   חודשי�6במש" 

  3,000  ח" ש500

      השתלמויות 

  ח" ש17,000    כ הוצאות"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  

  ח" ש30,200    ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  

  

רשימת . אוח של משרד החינו"הלמידה מבוססת על הגדרות מושגי� המופיעי� באתר 

  il.gov.education.www  : באתר מינהל חברה ונוערי�המושגי� והתוכ! מופיע

  

  

   :כתובת לפנייה

  משרד החינו' מינהל חברה ונוער

  אג( קידו	 נוער

�  נח גרינבוי

  03#6896193/4: טל

 noachgri@education.gov.il  :כתובת מייל
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  )ת"קש(קשר שואה תקומה 
  

  2220197  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

מקרב את בני הנוער ה השואה סביב נושאקשר שואה תקומה פותחה בקידו� נוער תוכנית 

על תשתית מסעות בני נוער לפולי! של ו, )ישראלית ולגורלנו המשות#להיסטוריה היהודית

   .מינהל חברה ונוער

  

    מטרות התוכנית

נשענות בבסיס! על מטרות המסע לפולי! כפי שה! מפורסמות בחוזר מטרות התוכנית 

לנוער בסיכו! מהווה התוכנית גור� מזמ! משמעותי ליצירת תהליכי שינוי  .ל"מנכ

�מטרות נוספות הנגזרות ארבע ת "קשכוללי� בתוכנית בהתא� לכ" . טיפוליי�#חינוכיי

�  :מאופי האוכלוסייה וצרכיה הייחודיי

  .חיזוק הזהות היהודית והישראלית .1

2. �  .העצמת הנוער להגשמה ותרומה בקהילת

�הומאניימוסר ליבו! ערכי  .3) �  .)כבוד האד

  .  דור שלישי לשואה#כיבוד הסבא והסבתא  .4

  

  אוכלוסיית היעד

 �בבניית . שנהחצי  המטופלי� ביחידות לקידו� נוער לפחות ,16–18בנות גילאי ובני

 �) אשר נפלטו ממערכת החינו" הפורמאלית(הקבוצה יש לתת עדיפות לבני נוער מנותקי

   ).יוצאי אתיופיה ומגזר ערבי, מ"עולי� מחבה (ולבני נוער ממגוו! תרבויות

  

  תיאור התהליך

�  .בזמ! המסע ואחרי המסע, לפני המסע: התוכנית מחולקת לשלושה שלבי

  .)לפחות שישה חודשי� לפני היציאה למסע לפולי!(שלבי הכנה  .1

2.  �  . ועד הקמת המדינההממלחמת העול� השנייתוכנית לימודי

  ) ל בנושא"וזר מנכבהתא� לח(השתתפות במסע לפולי!  .3

  .הגשמה בקהילה כחלק מתהלי" ההעצמה .4
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הליכי הכנה לקבוצת בני הנוער הכרחיי� להצלחת התוכנית ויש להשקיע : לפני המסע

יש , לאחר מיו! המשתתפי�. בה� לפחות שישה חודשי� לפני היציאה למסע לפולי!

  יכלול מספר מרכיבי� שלהתחיל בתהלי" ההכנה הקבוצתי של בני הנוער

משימות , דיוני דילמה, המסע פנימה: רגשית כולל#פעילויות גיבוש והכנה חברתית♦

  . יציאות וסיורי�, אתגריות

♦ �, מצגת, עבודת חקר בקהילה,  שתכלול סיורי� במכוני שואהיתיתיחוותוכנית לימודי

 �מסלול הלימודי� יגובש ע� תוכנית .  אישיכפרויקטעבודת תיעוד ועבודת סיכו

  .נוער לצור" הכרה פורמאליתה וקידו� "היל

  .  כחלק מתהלי" של מנהיגות והעצמה למסעשיתו) כל אחד מחברי הקבוצה באחריות♦

  . תכנו! והתחלה של פעולות העצמה ותרומה של בני הנוער לקהילה♦

הכרות ע� , הכנת טכסי�, הכרת המסלול, צוותי משימה,  חוזה קבוצתי–הכנות למסע ♦

  .המקצועי לפולי!אנשי עדות ומפגשי� ע� המדרי" 

איתור של סיפורי� ,  שיתו) ההורי� בתוכנית–הכנת הורי החניכי� לתוכנית  ♦

�  .אישיי� הכנת תמיכת� בילדיה

.  קבוצת קידו� נוער תשתלב במשלחת רגילה של בתי ספר באוטובוס נפרד– בזמ� המסע

ליכי לקבוצה יבחר מדרי" מקצועי מתאי� לפולי! אשר יתחבר ויכיר את הקבוצה עוד בתה

חשוב . הקבוצה תיקח חלק מלא בכל המפגשי� והטכסי� המתוכנני� למשלחת. ההכנה

המדריכי� המלווי� מקידו� נוער . להטיל משימות על חברי המשלחת ולשתפ� באחריות

מפגשי אוורור וליבו! של סוגיות העולות ) לפחות אחת ליומיי�(יערכו ע� הקבוצה 

  .וער ישמשו דוגמה לקבוצות האחרותיש לשאו) לכ" שקבוצות קידו� נ. מהמסע

זה השלב שבו עוברי� .  בסיו� המסע לפולי! חוזרי� בני הנוער לקהילה– אחרי המסע

בשלב זה יש לפעול להגשמת . חיזוק הזהות הישראלית, לחיזוק תחושת התקומה קרי

ל "תוכניות התנדבות בקהילה ומומל$ לשלב את בני בתוכניות חינוכיות כגו! הכנה לצה

  .ינרי� ציוניי�וסמ

  כוח אדם

  קידו� נוער מלווי�  מדריכי

 תקציב 

 �תקציב פעילות חברתית ותמיכה אישית , שעות הוראה והכנההאמצעי� הנדרשי� כוללי

  .במימו! המסע לפולי! לבוגרי המסלול

  ). בני נוער מנותקי� ובסיכו!30(רוט התקציב הוא לקבוצה פ
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  עלות שנתית  חודשיתעלות   שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

        

3�  ח" ש46,000  ח" ש5,760  ש למדרי"" ש8   מדריכי� מלווי

        

כ עלות כוח "סה

�  אד

  ח" ש46,000    

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

  ח" ש30,000    )מחנה הכנה (  תפעול 

  ח" ש136,000    השתתפות בהוצאות המסע לפולי! : הצטיידות

         הדרכה

  6,000  1,000   לימוד הנושא  השתלמויות

      כ הוצאות"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  

  ח" ש218,000    ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  כתובת לפניה

  il.gov.education@ilansh  3/689619103/ משרד החינו" #דר איל! שמש 

   il.gov.education@chaimla ינו" משרד הח–חיי� להב  
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  תוכנית להקניית לימודי השואה לנוער מנותק

  1040198  :סמל התוכנית

  מטרות התכנית

  .הקניית ערכי ציונות וחיזוק הזהות היהודית לבני נוער חסרי מסגרת •

 שינוי נורמות התנהגות •

•  � .היהודיתחושת שייכות לע

גרמניה וא) ארצות , הכוונה שנערי� ישתתפו במשלחות של המדינה הנוסעות לפולי!

  .אחרות

  אוכלוסיית היעד

כדי לאפשר לה� , שאינ� תלמידי תיכו!, 14#18פרויקט זה מיועד לנערי� מנותקי� בגילאי 

  . מדובר בנערי� שאינ� נמצאי� במסגרות קבועות. חוויה ייחודית כמו לשאר ילדי ישראל

  היקף הפעילות

הכנה כוללת .  ימי� המלווה בהכנה אינטנסיבית ממושכת של מספר חודשי�5#6נסיעה של 

  .גיבוש הרצאות ודיוני� מוקדמי�, קיו� סדנאות, הדרכה

  כח אדם

  . נערי�15ס לקבוצה של " עו2

  תקציב ועלויות 

  . לקבוצה. 30,000

  . עצמית מינימלית של הנערי�לא כולל עלות הנסיעה שבה יש תורמי� והשתתפות: הערה

  כתובת לפניה

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

�  02#6708291, השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקחת ארצית, דינה שלו

  050#6223038  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקח מחוז דרו�, אהרו! שבי

  050#6223508  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,א והמרכז"מפקח מחוז ת, דני פישר

  050#6223236,  השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מרכז מחוז חיפה והצפו!, אמיר הינו
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  שליחי קטנוע
  1040202  :סמל התוכנית

  מטרות התוכנית

  .הקניית הרגלי נהיגה מקובלת כחוק •

  .פ! לגיטימימת! רישיו! נהיגה חוקי באו •

  .הקניית הרגלי צוות לחוק •

• �  .מניעה או הפחתה של גניבת אופנועי

• �  .הפחתת הקטל בדרכי

�עיתונישליחויות בתחו� חלוקת : סיוע במציאת עבודה לאחר סיו� הקורס כגו! • ,

  .ושאר שליחויות והעברת חומרי�, פיצה

  אוכלוסיית יעד

המדובר . י� להוצאת רישיו! נהיגה שבו ה� זכא16#18תוכנית זו מיועדת לבני נוער מגיל 

  .בנערי� משוטטי� וחסרי מקצוע שחלק� א) הסתבכו בנהיגה ללא רישיו!

  היקף הפעילות

  .חודשי� הכולל הקניית ידע תיאורטי ומעשי ובעקבותיו מבח! נהיגה'  קורס של מס

  ).השכלת יסוד לנערי�(השלמת שיעורי השכלת יסוד באמצעות הילה 

  . נערי�15קטנות של הקורס נית! בקבוצות 

  כח אדם

  עלות שיעורי נהיגה באמצעות מורי נהיגה מיומני�+ ס מלווה "עו

  תקציב ועלויות

  .לקבוצה . 40,000 

  כתובת לפניה

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

�  02#6708291, השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקחת ארצית, דינה שלו

  050#6223038  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקח מחוז דרו�, אהרו! שבי

  050#6223508  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,א והמרכז"מפקח מחוז ת, דני פישר

   050#6223236,  השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מרכז מחוז חיפה והצפו!, אמיר הינו
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  כשירות חברתית

  2230206  :ל התוכניתסמ

    תיאור התכנית

, תוכנית זו מרכזת מאמ$ לקד� את כשירות המחנכי� בתחו� ההתייחסות האנושית

�התוכנית רואה בדאגה לאד� את . הרגשית והחברתית שלה� כלפי עמיתי� ותלמידי

ומדגישה את , מטפחת את הטוב והיפה שבאד�, רואה את החיוב באד�, מוקד הפעילות

משולבי� המחנכי� בתהלי" של טיפוח אינטליגנציות , לש� כ". סרי שבוהאנושי והמו

, המותאמי� לצרכיה�, תכני� ומתודות, על מנת להקנות לה� כלי�, רגשיות וחינו" רגשי

�הנהוגה " משחק ושיח"המתודה של . בתחומי פעילות� החינוכית במעגלי החיי� שוני

 –לות החווייתית לצרכי� של בני מאפשרת להתאי� את התכני� ואת הפעי, בתוכנית זו

�  . ובשלבי התפתחות שוני�, בגילי� שוני�, אד

  מטרות התוכנית

  : לתלמיד

  . דיבור התייחסות עניינית ויישומ!,  הקשבה–רכישת מיומנויות יסוד  •

•  �  .עמידה במבחני� הנדרשי� לרמות לימוד מוגדרות–הישגי� לימודיי

 .התחשבות ויחס כבוד, יו אמפטיהלגלות כלפ, פיתוח היכולת להבי! את הזולת •

 . יישומ! וחתירה להישגי� בתפקידי חיי� השוני�, פיתוח כשירויות חברתיות •

  : למורה

  .פיתוח מיומנויות תקשורת וגישות ביחסי אנוש •

•  �שיפור אקלי� צוות מחנכי� במוסד החינוכי על ידי התייחסות לאירועי� אישיי

 .וטיפוח שיתו) פעולה בקרב הצוות

על ידי הכנה משותפת של חומרי למידה ואמצעי עזר , כולת ההנחיה בסדנאותשיפור י •

 .הכנת מערכי שיעור והתנסות משותפת בהנחיה בסדנה, לפעילות בסדנה

 .גישות וטכניקות הנחייה בקבוצה, הקניית יסודות •

התנסות במתודיקה של מיקוד הפעילות וניסיונות חיי� בסוגיות קונקרטיות ובבעיות  •

 .אקטואליות

  אוכלוסיית היעד

  .בכיתות אתגר' יב#'מחנכי� ותלמידי כיתות י

  היקף פעילות

  .שעה שבועית לכיתה
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    תיאור תהליך

  :בתוכנית זו מופעלות שלוש מסגרות הכשרה

�הקורס מתקיי� .  ימי�6קורס ארצי מרוכז בתנאי פנימייה למש" : הכשרת מחנכי

 7למש" , זי מרוכז ללא פנימייהקורס מחו. המשלבת התנסות בהנחיה, כסדנה אינטנסיבית

�השתלמות . המשלבת התנסות בהנחיה, הקורס מתקיי� כסדנה אינטנסיבית, ימי

ההשתלמות . ל"במש" שנה, המתקיימת בימי� מרוכזי� ובמפגשי� תקופתיי�, מוסדית

  .מבוצעת במסגרת סדנה המשלבת התנסות בהנחיה

�שבה! מכשירי� מחנכי� , ותקורס המנחי� נועד להכשיר מנחי� לסדנא: הכשרת מנחי

, הקורס מתקיי� במסגרת אקדמית. ומנחי� מוסדיי� למוסדות החינו", לתוכנית זו

, במש" שנת לימודי� אקדמית הקורס מתקיי� במסגרת סדנאית, ש" ש170, ש" ש5בהיק) 

  .ובהנחיה של נושאי� וסוגיות יסוד, שבה מתנסי� בעיבוד מתודי

, חי� מוסדיי� שהוכשרו בקורס מנחי� של תוכנית זויופעלו מנ: הדרכת מחנכי� מוסדית

, יופעלו מנחי� אזוריי�. המיועדי� להדרי" את צוות המחנכי� בעבודת� החינוכית

במסגרת ימי הדרכה של מורי� , המופקדי� על הדרכת מחנכי� במספר מוסדות חינו"

�  .מנחי

� לימודי� במש" שנת, התוכנית תופעל במסגרת שכבתית: הפעלת סדנאות לתלמידי

  . בתוכנית תלת שנתית, שלמה

  

      כוח אדם

  .מנחי� המלווי� את המורי� בבתי הספר, מנחי כשירות חברתית להשתלמות

  

  תקציב ועלויות

  .ימי הדרכה ושעות במערכת, השתלמויות

  

  כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

   מנהל המחלקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר–ר חיי� נבו! "ד

   02#5603617/8' טל. 91911,  ירושלי�2ה הנביאה דבור' רח

  .02#5603788: פקס
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  ל וכושר קרבי לנוער מנותק "תוכנית הכנה לצה

  5510207  :סמל התוכנית

  

  ת התוכניתומטר

ל בכלל וליחידות קרביות "העלאת שיעור המתגייסי� לצה, הקניית מסגרת לנוער מנותק

  .בפרט

  אוכלוסיית היעד

  נוער מנותק

  עילותהיקף הפ

שטח והישרדות וקורס הכנה ,  בני הנוער משתתפי� ארבע פעמי� בשבוע בפעילות אתגרית

  .ל"לצה

, ס המקומי"התנדבות לפעילות במתנ, שילוב הנערי� במסגרת חינוכית: מדדי הצלחה

ל ועליה משמעותית במספר המתגייסי� ליחידות "השלשת מספר המתגייסי� לצה

  .קרביות

  תקציב ועלויות

220,000 .   

  כתובת לפניה

  .0506#272084: טלפו!. אג) קהילה ומניעת פשיעה, מנהל אזור הצפו!,  שמואל אלבז
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  ל"הכנה לצה

  1040208  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

  ל"קבוצת הכנה לצה

  מטרות התוכנית

  .הגברת שיעורי הגיוס בקרב אוכלוסיות הנחשבות חלשות

  :מטרות נוספות

  .ביניצול זמ! פנוי באופ! חיו •

 .שחרור אנרגיות של תוקפנות לכיוו! קונסטרוקטיבי •

 .שיפור דימוי עצמי באמצעות הצטיינות בפעילות ספורטיבית •

• � .'אלימות וכו, התמודדות מניעתית כנגד תופעות של עבריינות סמי

  אוכלוסיית היעד

, מרבית� משכונות שיקו�, א" בעלי מוטיבציה לשרות צבאי, נערי� ע� קשיי התנהגות

  .ות פיתוח ופרברי� עירוניי�עייר

  .לחברה הישראלית הנורמטיבית" כרטיס כניסה"ל עבור� הוא מעי! "השירות בצה

  תיאור התהליך

  :אלמנטי�'  התוכנית הכוללת מס

, עמידה במצבי לח$,  חינוכית ששמה דגש על כישורי חיי�–תוכנית חברתית  •

  .'נושאי גיל ההתבגרות וכו, התמודדות ע� מצבי משבר

, סיורי� במחנות צבאיי�, ית קד� צבאית הכוללת קבלת תכני� מקצועיי�תוכנ •

�תרגול גיוס , טיולי� וסיורי� בעקבות לוחמי�, קציני� ולוחמי�, שיחות ע� מפקדי

  .'בלשכת גיוס וכו

  .בתוכנית יעשה ניסיו! לשילוב הורי� באמצעות עבודת הכנה קבוצתית קהילתית •

  כוח אדם

  .ע"כת גדנמדרי+ עובד סוציאלי מלווה 

  תקציב ועלויות

  . ימי�2#3ע "יציאה למחנה גדנ, סיורי� פגישות הדרכה, לנסיעות . 30,000
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  כתובת לפניה

  050#6223382 – מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי� –ציפי נחשו! גליק 

�  02#6708291, השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מפקחת ארצית, דינה שלו

  050#6223038  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מחוז דרו�מפקח , אהרו! שבי 

  050#6223508  ,השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,א והמרכז"מפקח מחוז ת, דני פישר

  050#6223236,  השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�   ,מרכז מחוז חיפה והצפו!, אמיר הינו
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  ל" קורס הכנה לצה–" לצבא! אחריי"

  2220288  :ניתסמל התוכ

  תאור התוכנית

המשלב הכנה פיזית ומנטלית ל "הוא קורס ההכנה לצה!" אחריי"פרויקט הליבה של 

 וזוכה 1997 הקורס פועל מאז שנת .לשירות הצבאי בצד הכשרה של מנהיגות צעירה

�  . להצלחה רבה בקרב בני הנוער ולהערכה מצד הגורמי� המקומיי

  מטרת התוכנית

 ".חלשות"ס לשירות משמעותי בקרב אוכלוסיות הנחשבות הגברת שיעורי הגיו •

, תו" העצמה אישית, הכשרת מנהיגות צעירה והעלאת נוער בסיכו! על נתיב ההצלחה •

פיתוח רכישת מיומנויות רגשיות ועל ידי זאת , הגברת תחושת השייכות חברתית

� .מניעת הסיכו! הפיזי והרווחתי אליו ה� חשופי

ציונות ואהבת האר$ חינו" ועידוד של הנוער , סובלנות, טיפוח מודעות לדמוקרטיה •

 18לאזרחות פעילה ולמעורבות בקהילה ועל ידי כ" עידוד הנערי� שבהגיע� לגיל 

    .משתלבי� במסגרת עיסוק נורמטיבית

  אוכלוסיית היעד

 �נושרי� מהמערכות ,  הסובלי� מקשיי התנהגות,16#18 בגילאי� בני נוערקהל היעד הינ

עולי� , ג� בסביבת משפחת� וג� בסביבת� החברתית,  סיכו! החיי� במצבי,השונות

�  .י קציני מבח! לנוער"נוער עבריי! המופנה ע, חדשי

 אשר מסייעי� בהובלת הקבוצה והתהלי" �אל קהל היעד מתלווי� בני נוער נורמטיביי

  .החינוכי

  היקף הפעילות

בנוס) מתקיימות מספר . עתיי�זמני� קבועי� כל מפגש כשבמפגשי� בשבוע בימי� ושני 

כ עשרה ימי שטח " סה–וסדרות שטח   יות גיבוש קבוצתיותופעיל, יות בקהילהוהתנדב

 –סדרת מדבר בחנוכה ,  כל אירוע יו�# אירועי� מחוזיי� באוקטובר ובמאי2(בשנה 

� עאירו,  יומיי�–סדרת מנהיגות בפסח ,  יו�–משלוחי מנות לחיילי� בפורי� , שלושה ימי

� #) שנה ביסו–�  ). יומיי

  . שעות475 #כ שעות פעילות שנתי"סה
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  תאור התהליך

מפגשי� בשבוע בימי� שני : הפרויקט פועל לאור" שנה שלמה ספטמבר עד אוגוסט

.  סרגל מאמצי�י"בשני המפגשי� עוסקי� בהכנה פיזית ומנטלית עפ. זמני� קבועי�בו

 התכני� המופיעי� בספר י"ת עפדיוני� והרצאו, מפגש אחד בשבוע כולל שיעורי כיתה

  . ההדרכה

 הסיכו! השונות אצל הנערי� ועל תהתנהגויו של יוזיהובתחילת התהלי" מבוצע איתור 

  .בסיס אפיו! זה מותאמת תוכנית אישית וקבוצתית לפעילות השנתית

  : כל אחד מהשלבי� נמדד באופ! כמותי ובאופ! איכותי

ות וחניכי� בפעילויות השונות במש" השנה  חניכ45 עד 10 השתתפות של :המדד הכמותי

  . וכ! מספר היוזמות ההתנדבויות בקהילה שנעשו

חיזוק בזהות ,  הצלחה חינוכית בהתא� לשלבי� השוני� במהל" השנה:המדד האיכותי

חיזוק בני הנוער לקחת חלק במסגרת , וביכולת בני הנוער לעסוק בעיסוק נורמטיבי

 תהתנהגויוביכולות בנוגע לעתיד� האישי והקטנת חיזוק בני הנוער , חברתית כלשהי

     .וחיזוק הרגשת שייכות� למדינה, ת לא נורמטיביותוהתנהגויוסיכו! 

  כוח אדם

� 20 מדרי" ראשי ומדרי" משני במידה וגודל הקבוצה עולה על #לכל קבוצה שני מדריכי

ת ה� הציר מדריכי הקבוצו). שלושה מדריכי�(חניכי� אזי לקבוצה מדרי" משני נוס) 

מקצועיות� והזדהות� ע� הערכי� מאפשרי� להוציא מ! . סביבו מתנהלת פעילות העמותה

 ,המדריכות והמדריכי� נבחרי� בקפידה.  אל הפועל את הפרויקטי� השוני�חהכו

: המשות) לכול� הוא יכולת� לסחו) אחריה� קבוצה של חניכי� ובלב של� להגיד לה�ו

רס הכשרת מדריכי� בתחילת שנה בנוס) למספר ימי עיו!  המדריכי� עוברי� קו.!"אחריי"

,  עוזרי מדרי"צד�ל ול"לוחמי� ומפקדי� בצה, המדריכי� ה� סטודנטי�. במהל" השנה

יוע$ ,  על ידי רכזי� מחוזיי�מסופקתהתמיכה המקצועית . מלגאי הישג ומלגאי אימפקט

  . רכזת טיפול בבעיות חניכי� ורכזי כושר גופני, פסיכולוגי

  ציב ועלויותתק

  .עלות שנתית לקבוצה . 50,000

  כתובת לפנייה

 �ס פק  03/6896193: טל    תחו� קידו� נוער מינהל חברה ונוער,  מפקח ארצי #נח גרינבוי

noachgri@education.gov.il  : מייל03/6896632
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  ב"פיתוח חוסן נפשי לתלמידי כיתה י

  2230210  :סמל התוכנית

  

    תיאור התכנית

 מנטלית שמהווה מרכיב משמעותי בתהלי" הכנת –זו עוסקת בהכנה פסיכולוגית תוכנית 

התוכנית מציגה גישה אינטגרטיבית חדשה לתהלי" . התלמידי� לקראת השירות הצבאי

    .ההכנה הנפשית לשירות

            מטרות התוכנית

, היכרות ע� החוקיות והכללי� הפורמאליי� והבלתי פורמאליי� לפיה� פועל הצבא •

� .והבנת

• �ומת! כלי� , המשברי� והלחצי� העיקריי� לפני הטירונות ובמהלכה, זיהוי הקשיי

� .להתמודדות אפקטיבית עימ

 בירור דילמות ערכיות בסיסיות לפני הגיוס ובמהלכו •

• � יצירת תכלית ומשמעות מעבר לקושי וללח$ הספציפיי

שייכות , ערכהרכישת עמדות חיוביות של התלמיד כלפי הגיוס ורכישת תחושת ה •

 ל "והזדהות ע� צה

• �  . הגברת המוטיבציה בקב התלמידי� להשתיי" לחילות השדה והמער" הלוח

  אוכלוסיית היעד

  .בכיתות אתגר ומרכזי חינו"' תלמידי יב

  היקף פעילות

  .ס"בתיאו� ע� ביה

    תיאור תהליך

 של  המנטלי#ומטרתה חיזוק החוס! הנפשי, "יו� הכנה מרוכז"התוכנית מבוססת על 

התלמידי� והכנת� להתמודדות מוצלחת ע� המצבי� הקשי� והלוחצי� של השירות 

 תלמידי� ובנויה לגובה העיניי� 40#100התוכנית מועברת במליאה לקבוצות בנות . הצבאי

, משחקי תפקידי�, התוכנית כוללת צפייה מודרכת בקטעי סרטי� רבי�. 17#18של גילאי 

  דיוני� פתוחי� והתנסות 

י אנשי מקצוע "הפעלת מודל זה מבוצעת ע. � בסימולציות צבאיות אופייניותהמשתתפי

�, )פורמאליי� ולא פורמאליי�(בעלי היכרות והבנה לעומק של התהליכי� , מיומני

    .והתופעות בצבא
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      כוח אדם

  .יועצי� חינוכיי�, ני�"מד

  תקציב

    כתובת לפנייה

  .ממוני� מחוזיי� לשחר

  לקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר מנהל המח–ר חיי� נבו! "ד

  . 02#5603788:  פקס02#5603617/8' טל. 91911,  ירושלי�2דבורה הנביאה ' רח
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  מפעל תעסוקה לבני נוער על רצף הסיכון

  1050213  :סמל התוכנית

  מטרות התכנית 

שיקו� בני נוער על קצה רצ) הניתוק באמצעות שילוב� בפרויקט של יזמות עסקית 

יבית תו" הדמיה של עול� העבודה כפלטפורמה לשילוב� בעול� מאתגרת ואטרקט

  . התעסוקה

�  : יעדי

• � . מיומנויות וערכי� של עול� התעסוקה, מת! הזדמנות לבני הנוער לרכישת הרגלי

• � .מת! הזדמנות לבני הנוער לקבלת שכר מעמל כפיה

 בעצמ� יצירת קשר משמעותי של בני הנוער ע� מבוגרי� מיטיבי� ובנית אמו! מחודש •

� .ובעול� המבוגרי

 . פיתוח מיומנויות חברתיות ויכולת לעבודה בצוות •

 .סוציאלית#אמניעת שוטטות הידרדרות להתנהגות  •

• � .העצמת בני הנוער והכשרת� כיזמי� צעירי

  אוכלוסיית היעד 

 � אשר נשרו מכל המערכות ונמצאי� ללא מסגרת של לימודי� 15#18בני נוער בי! הגילי

  . ועבודה

רגשית וחינוכית מתמשכת ונמצאי� במצבי� של ,  הנוער מאופני� בהזנחה פיסיתבני

   .תלעבריינו תלהידרדרוהתנהגות אסוציאלית ובסכנה , שוטטות, עזובה

  תיאור התהליך

  למפעל יופנו בני הנוער באמצעות הפניה של שרותי הטיפול בקהילה ולאחר ראיו!  •

  .קבלה לעבודה •

  .זה צרי" לממ! את עצמוהמפעל ינוהל כעסק כלכלי וככ •

תחו� העיסוק צרי" להיות כזה שיספק לנערי� עבודה סדירה ויומיומית ושהצלחתו  •

 . הכלכלית תהיה מובטחת

. מפעל התעסוקה יפעל במהל" כל השנה מלבד בחול המועד פסח וחול המועד סוכות •

 . במגזר הלא יהודי יתוא� הנושא ע� הרשות המקומית

 במבנה קבוע אשר 8:00 – 18:00מי� בשבוע בי! השעות מפעל התעסוקה יפעל שישה י •

 . ישמש את המפעל

 . במפעל יתקיי� סדר יו� מובנה ומתוכנ! המדמה את עול� העבודה בשוק החופשי •
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החל , המפעל יאפשר לבני הנוער התנסות בשלבי� השוני� של תהליכי העבודה והיצור •

 . השיווק והמכירה, היצור, מתכנו! המוצר

 .עסקית לבני הוער חשיפה לתכניות העשרה בתחומי� של יזמות המפעל יאפשר •

 .המפעל יעשה לפיתוח מיומנויות חברתיות ויכולת לעבודה בצוות •

  : מבנה וציוד

  . יש צור" במבנה אשר יהיה מותא� לתחומי היצור של המפעל •

 . י תחומי היצור"הציוד הנדרש יהיה עפ •

 כח אדם

 המנהל עבודה בעל אוריינטצי, מנהל: כלולאת המפעל יוביל צוות רב מקצועי אשר י

ס "את המפעל ילווה עו. מדרי" מקצועי בתחו� הייצור של המפעל ומתנדבי�, טיפולית

 . בחלקיות משרה אשר ישמש מקשר בי! המפעל לגורמי טיפול בקהילה

  תקציב ועלויות

יש צור" בהשקעה ראשונית , למרות שהיוזמה העסקית מתבססת על כדאיות כלכלית

  . ור" רכישת ציוד ותשלו� משכורות לבני הנוער ולצוותלצ

  :את המימו! הראשוני להקמת המפעל נית! לגייס ג� באמצעות

  .קרנות ועמותות •

•  � . לתרו� לקהילה�המעונייניחברות כלכליות ואנשי עסקי

 . רשויות מקומיות •

  י הק) ההפעלה "התערי) יקבע עפ

  תערי(      סמל תערי(

  דש לחני" לחו1278         4103

  לחני" לחודש 3351        4104

  כתובת לפניה

  02#6708144/3, מנהלת השירות לשיקו� נוער, יהודית קדרו!
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   פרויקט תעסוקה לנוער עולה בסיכון–" נוער למען הקהילה"

  4410214  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 שמטרתו העסקת בני נוער לאור" תקופת החופש פרויקטבמסגרת תכנית הקי$ יופעל 

  ).ודשי� יולי אוגוסטח(

  מטרות התוכנית

 �מטרת התוכנית לתת תעסוקה לבני נוער תו" האפשרות לחבר� לתכני� ונושאי

�הפעילות תתקיי� . הקשורי� לאיכות הסביבה ולטיפוח ושימור שכונת המגורי� שלה

  .בבקרי� תו" ליווי של רכז בוגר

  היקף הפעילות

 בני #20כ: נוער בשתי קבוצות בכל קבוצה בני #40כ כ"תכנית הפעילות כוללת העסקת סה

עבודה במרחבי� ( יו� במגוו! עבודות הקשורות לשיפור פני השכונה 14נוער למש" 

  .כל זאת תמורת מלגות  )שיפו$ ועוד, גינו!, ציבוריי� בשכונה ובמבני ציבור תו" צביעה

 !ניקיו, יפו$ בני נוער עולי� בסיכו! אשר לקחו בש#20 כללה למעלה מ2006הפעילות בקי$ 

  .וצביעה של בתי קשישי� ועבודה בשטחי� ציבוריי� בשכונה

  תקציב ועלויות

   . 40,000   )דר" קידו� נוער והמינהל הקהילתי) ( מלגותX 40 1,000(מלגות 

  )כפפות, מי�, כובעי�(ציוד 

�   . 10,000     ימי פעילות30ציוד גינו! וצביעה עבור , צבעי�, שתילי

  )נהל הקהילתיבמימו! המי . 4,000(

     .   4,000          ליווי מקצועי מטע� העירייה והמינהל

  2 54,000                כ תקציב"סה

  

 . זהו הסטנדרט והתערי) המשול� לנערי� בקידו� נוער–לגבי המלגות 

  כתובת לפניה

  מחוז ירושלי� והדרו� # המשרד לקליטת העלייה#ס סטלה קורבלניקוב"עו

6214549#02    ,6214587-050il.gov.moia@stelak   
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  יזמות עסקית לבני נוער בסיכון

  5530219  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית 

י הפעלת מזנו! "ע, למשל: לנוער בסיכו! בדרכי� מגוונות  יזמות עסקית והעצמת חברתית

י "ע, י תחזוקת גינות ברחבי הישוב"ע, אוניברסיטה/קפיטריה במכללה/היכל התרבות

  .שלוט חוצות

  מטרות התוכנית 

הקניית הרגלי עבודה ומוסר עבודה תו" שימת דגש על ,השבת בני הנוער למערכת לימודית

 .פיתוח אישי וחברתי

  . העצמת נוער בסיכו! באמצעות יזמות עסקית

  אוכלוסיית יעד

  . בני נוער בסיכו!#13כ

  היקף הפעילות 

  .במרבית שעות היממה, בכל ימי השבוע, תיתתוכנית שנ

  כוח אדם 

  .ת מלווה/ה מקצועי/ מדרי"1

  תקציב ועלויות 

 48,000 .   

  כתובת לפנייה

 , מצילה– אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  . 03#6073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת  . #2009 ונכו! למפרט סטנדרטיה

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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 )מיומנויות בקידום נוער(קורסים להכשרה מקצועית 

 2220178 :סמל התוכנית

   תיאור התוכנית

 מאפשרת לנערי� לעבור הכשרה מקצועית לעיסוק או עבודה ולהתנסות בתחומי התוכנית

�התוכנית מאפשרת פיתוח של כישורי� ומרחיבה את מגוו! האפשרויות . עניי! חדשי

  .העומדות בפני בני הנוער בעתיד

  

  מטרות התוכנית

ו�  הצלחה משמעותית בתחהיחוו,  בתחו� עניי!!בתוכנית ירכוש ידע וניסיוה /כל נער

    .מצוינותו להערכה על העניי! ויזכה

  

  אוכלוסיית יעד

 1 .�ות מנותקי� המטופלי� ביחידות לקידו� נוער העוני� להגדרת זכאי תוכנית /נערי

  .ה"היל

2.�  .המטופלי� בקידו� נוער) בסיכו!(ות שאינ� מנותקי� /  נערי

3 .�לי� להשתלב המסוג, מיומנויות למידה, יכולת התמדה, ות בעלי מוטיבציה/נערי

  .בפעילות קבוצתית או אישית אינטנסיבית ממושכת

  

  תיאור התהליך

�, למידה עיונית פונקציונאלית: התוכנית מכילה שלושה מרכיבי� השווי� בחשיבות

  . קבוצתי#התנסות מעשית ותהלי" העצמה אישי

 מצויד באמצעי�, המקו� הפיזי לביצוע ההכשרה יהיה מותא� להפעלת לימודי� איכותית 

�מדעי� המתאימי� למקצועות הנלמדי� ומאפשרי� בטחו! ובטיחות #טכנולוגיי

�  .       ות/לנערי

הלימודי� יופעלו על ידי צוות מורי� ומדריכי� מקצועיי� ומוסמכי� למקצועות 

�  .רלוונטיי

המיומנות מופעלת במסגרת היחידה קידו� נוער ברשות באחריות מקצועית ישירה של 

 .חר באחריות הגור� המבצעאו במקו� א, היחידה

 .קבוצתי ילווה את המיומנות במהל" כל שעות הפעילות/ חונ" אישי/מדרי"

  

  היקף הפעילות

  . חודשי�#8 ל3הפעילות נמשכת בי! .  שעות120התוכנית הינה בהיק) של 
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      כוח אדם

  . מורי� ומדריכי� מקצועיי� ומוסמכי� להכשרה מקצועית.   א

  .לכל שעות הפעילותחונ" מלווה /מדרי".   ב

  

  תקציב

 עלות שנתית עלות חודשית שעות' תק! או מס תפקיד/ כוח אד	 

    

 ח" ש9,600 ח" ש1,600  שעות60 מדרי" מלווה

מדרי" מקצועי 

 לנושא ההכשרה

 ח" ש19,200 ח" ש3,200  שעות60

כ עלות כוח "סה

� אד

 ח" ש28,800  

  

 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 

    תפעול   

   הצטיידות 

  חודשי�6 במש" חודשיות'  ש2הדרכה   

 )נשאר במשרד החינו'(

 3,000 ח" ש500

   השתלמויות 

   כ הוצאות"סה

  

 עלות שנתית עלות חודשית 

 ח"ש 31,800  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  

  

   :כתובת לפנייה

  משרד החינו" מינהל חברה ונוער

  אג) קידו� נוער

  בחיי� לה

  03#6896193/4: טל

 chaimla@education.gov.il:  כתובת מייל
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   לחבורות נוער עולה מתגודד- ן ברחוב "ח

  2220294: סמל התוכנית

  

   תיאור התוכנית

המתגודדי� , בקרב בני נוער עולי�, תוכנית להפעלת מדריכי רחוב בשעות הערב והלילה

  , בשכונות עתירי עולי�/והמתגוררי� ביישובי�, בחבורות של תרבות המוצא

מדובר בייזו� ובהנגשה של פעילות חינוכית פעילויות פנאי המותאמי� לרקע התרבותי 

  . בייעו$ ובהתערבויות פרטניות בהתא� לצור", ולמאפייני� אחרי� של החבורה

  

    מטרות התוכנית

#�    טיפוח וחיזוק גורמי חוס! אישיי� וקבוצתיי

 מגמות של סולידריות ונטיות השתלבות בחברה   טיפוח הקשר ע� הקהילה וחיזוק#

 .הישראלית הרחבה

 .   מניעת נשירה וצמצו� התנהגויות מסכנות#

  

  אוכלוסיית יעד

בשעות הערב והלילה  בקבוצות של " רחוב" המתגודדי� ב14#18בני נוער עולי� גילאי  

  .  מוצא תרבותי

  

  :היקף הפעילות

הינה בהיק) " ! ברחוב#ח"עילות של המדרי" עיקר הפ. התוכנית מופעלת כתוכנית שנתית

 או בי! 19:00#23:00: והיא מתבצעת במהל" השבוע בי! השעות ,  שעות שבועיות20של 

  .  בהתא� לעניי! ולצרכי היישוב20:00#24:00  השעות

 הנחייה ,ושעה שבועית של הכשרה,  שעות עבודה שבועיות מול גורמי� בקהילה2בנוס) 

  . והשתלמויות

מחייב הפעלת מדריכי� בצמדי� של מדרי" ומדריכה " ! ברחוב#ח"הפעלה של מודל ה

   שעות שבועיות23כל אחד בהיק) משרה של ,  הפועלי� בזירת הרחוב כצוות

  

  תיאור התהליך
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מופעלי� במסגרת היחידה לקידו� נוער ברשות המקומית בפיקוח " ! ברחוב#ח"מדריכי 

התהלי" כולל את . ה ונוער במשרד החינו"ובהנחייה של האג) לקידו� נוער במנהל חבר

�  :השלבי� הבאי

שבה! מתגודדות חבורות ויצירת קשר ראשוני " זירות"ביצוע סיורי� ביישוב וזיהוי ה -

  .עימ!

- � .מיפוי היכרות ויצירת קשר ע� הגורמי� הקהילתיי� הרלוונטיי

 . לחבורה וביסוס הקשר ע� החבורה " joining#חבירה"ביצוע תהלי" של  -

 .ס הקשרי� הפרטניי� ע� הפרטי� בחבורהביסו -

בהתא� לצרכי� , חברתיות ושל פנאי לחבורה#ייזו� והנגשה של פעילויות חינוכיות -

� .מאובחני

התערבויות  ותיוו" לשירותי� ולגורמי� בקהילה בהתא� לצרכי� , מת! ייעו$ פרטני -

� .מאובחני

  

  כוח אדם

מדריכי� בצמדי� של מדרי" מחייב כאמור הפעלת ה" ! ברחוב#ח"מודל ההפעלה של 

הערכה , המדריכי� בפרוייקט יעברו תהליכי מיו!. הפועלי� בזירת הרחוב כצוות, ומדריכה

  .והכשרה לתפקיד בקידו� נוער

  

    תקציב

  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

        

  ח" ש90,000  ח" ש7,500   שעות שבועיות23  עובד חינוכי טיפולי

        

כ עלות כוח "סה

�  אד

  ח" ש90,000    

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

  ח" ש8,000    )פעילות מעצימה(תפעול    

      הצטיידות 

נשאר במשרד ( חודשיות'  ש4הדרכה   

  )החינו'

  12,000  ח" ש1,000

      השתלמויות 

      כ הוצאות"סה
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  עלות שנתית  עלות חודשית  

  ח" ש110,000    ) וצאות ה+ כוח אד� (כ עלות "סה

  

  

  מקורות מידע 

כמודל התערבות למניעת " ציפורי לילה"פרוייקט : נוער עולה דובר רוסית). 2009(, ס.לובוב

האגודה הישראלית למע! . ח מחקר''דו, הידרדרות של נוער המשוטט בשעות החשיכה

�  .ילדי� עולי

  

  כתובת לפנייה

  משרד החינו" מינהל חברה ונוער

�   נועראג) קידו

�  נח גרינבוי

  03#6896193/4: טל

  noachgri@education.gov.il:  כתובת מייל
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  " קידום נוער לעולם התעסוקה"

 2220223:  סמל התוכנית

   תיאור התוכנית

מאתגרת ואטרקטיבית תו" , התוכנית תאפשר לבני הנוער להשתלב במסגרת נורמטיבית

, בקבלת החלטות, צתיתלמידה מעשית והתנסות בלקיחת אחריות אישית וקבו

התוכנית תעודד הקמה של יוזמות עסקיות . ובהשתלבות בעול� העבודה האמיתי

  .הממוקדות בקבוצות של בני נוער מנותקי� ובסיכו!

   מטרות התוכנית

הכנה לעול� התעסוקה והתנסות מוצלחת בעבודה של בני נוער , הכשרה מקצועית

  .מנותקי� ובסיכו!

    אוכלוסיית יעד

המתאפייני� בקשיי ,  מנותקי� ממערכת החינו" או בנשירה סמויה14#18 גילאי בני נוער

  . תפקוד והתנהגויות סיכו!

  

  היק( הפעילות

  ** בני נוער25

    תיאור התהליך

על המיז� לכלול . רכז טיפולי ורכז עסקי: הקמת מיז� עסקי המבוסס על שני בעלי תפקיד

עסקה בשכר לתקופה של לפחות חצי תוכנית הכנה לעול� העבודה וה, הכשרה מקצועית

ה בנושאי� שיתרמו לעבודת� בעסק "בני הנוער שבמיז� ישולבו בלימודי� בהיל. שנה

�  .ובהמש" בחייה

    כוח אדם

המכיר את עול� התעסוקה , טיפולי מוכשר ומיומ! בטיפול פרטני וקבוצתי#רכז חינוכי

  . של מיז� עסקי לנועררכז עסקי מתחו� מינהל העסקי� המיומ! בהקמה והפעלה. לנוער

    תקציב ועלויות

 עלות שנתית עלות חודשית שעות' תק! או מס תפקיד/ כוח אד	 

    

 ח" ש120,000 ח" ש10,000  שעות שבועיות36 עובד חינוכי טיפולי

    

 ח" ש120,000   כ עלות כוח אד�"סה
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 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 

 ח" ש15,000  )פעילות מעצימה(תפעול    

   הצטיידות 

 ח" ש12,000 ח" ש1,000 )נשאר במשרד החינו' (חודשיות'  ש4הדרכה   
 ח" ש25,000  השתלמויות     הכשרה מקצועית לנוער

   כ הוצאות"סה

  

 עלות שנתית עלות חודשית 

 ח" ש172,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

ית נית! להפעיל חצי יחידה על כל מרכיביה במהל" השנתיי� הראשונות להפעלת התוכנ**

  .נשארי� במשרד החינו" לצורכי הדרכה . 3,000 #כש . 86,000בעלות כוללת של  

  כתובת לפנייה

 ilansh@education.gov.ilר איל! שמש "ד
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  "תעשייחד"

  2270224  :סמל התוכנית

 

   תיאור התוכנית

קבוצה אחת של תלמידי� בוצות של תלמידי� מזמנת שיתו) פעולה בי! שתי קהתוכנית 

שתי הקבוצות מתאחדות . מהחינו" הרגיל וקבוצה שנייה של תלמידי� מהחינו" המיוחד

התלמידי� מתחלקי� לקבוצות עבודה . " אישית תעשייתיתיזמות"סביב נושא משות) 

�כל משתת) תור� את חלקו . משותפות ומפתחי� מוצר תעשייתי חדש פרי המצאת

 �העיסוק המשות) מאפשר לתלמידי� לקיי� הכרות עמוקה  .לאופיו ויכולותיובהתא

 .ושוויונית

 מטרות התוכנית

לקרב בי! תלמידי� מהמערכת הרגילה לבי! תלמידי� הלומדי� במסגרות של החינו"  •

קונקרטית המדברת אל ליב� , המיוחד סביב היזמות במסגרת פעילות אטרקטיבית

 .ת עבודת צוותושכל� של כל המשתתפי� ומחייב

 .התנסות תלמידי� בעבודת צוות בחשיבה יצירתית ובהמצאה של מוצר •

חשיפת התלמידי� לעול� המחייב גישה בי! תחומית בחיבור בי! התעשייה לבי!  •

הנעה , טיפוח גישה יזמית, הטמעת ערכי�, מערכת החינו" המזמ! פיתוח חשיבה

 .ללומד

 אוכלוסיית היעד 

14#18� בגילאי צעירי� בעלי צרכי� מיוחדי � הלומדי� במסגרות החינו" המיוחד וצעירי

 . 14#18בגילאי )  אישיתמחויבותלעיתי� במסגרת (הלומדי� במסגרות לחינו" רגיל 

  היקף פעילות

.  שעות2שתי קבוצות התלמידי� נפגשות בבית ספר לחינו" מיוחד אחת לשבוע למפגש בי! 

  . מפגשי� שנתיי�20כ "סה

  תיאור תהליך

המפגש המשות) לומדי� ומתנסי� קבוצות התלמידי� בעבודת צוות משותפת במהל" 

השיווק , משלב הרעיו! ועד הייצור, בתהליכי פיתוח מוצרמקצועי בהנחיית מדרי" 

 . והמכירה
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  כוח אדם

  תקציב ועלויות

 .ס הכולל את שתי קבוצות הלומדי�"לבי . 10,000עלות תוכנית שנתית 

  מקורות מידע

 www.think.org.il 

 כתובת לפנייה

 .משרד החינו", דליה טל מפקחת ארצית ממונה על תכנו! פדגוגי אג) חינו" מיוחד

 . משרד החינו", רונית שרביט מפקחת חינו" העל יסודי

 liorasb@bezeqint.netשור ברק ליאורה מדריכה ארצית אג) חינו" מיוחד 

  050#6288961' טל

 



2013פברואר תוכניות לנוער   

 148

  "מכינת כנפיים "– מכינה לחיים

  1090226  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

ע� נכות מוטורית ,  ומעלה18תכנית מעבר מבית הספר לחיי� בוגרי� עבור צעירי� בני 

צעירי� אלה עוברי� . אשר היו משולבי� במערכת החינו" הרגילה, או לקות ראיה/ו

�ובמקביל ה� , סמו" למכללה בה ה� לומדי�ב, להתגורר כקבוצה מחו$ לבית הוריה

 של התכנית ההשנייבשנה . מתרגלי� ולומדי� כישורי חיי� ומשרתי� בשירות הלאומי

ההתנדבות , וממשיכי� בתכנית הלימודי�, עוברי� הצעירי� להתגורר בדירות בקהילה

�  .וכישורי החיי

  מטרות התוכנית

  . הבית ומחוצה לובתו", פיתוח כישורי חיי� לתפקוד יומיומי עצמאי  .א

רכישת , אישיות  שיפור מיומנויות חברתיות ויכולות: פיתוח כישורי� אישיי�  .ב

פיתוח אחריות ויכולת , פיתוח עצמאות ואוטונומיה אישית, מיומנויות תעסוקתיות

� .שיפור הדימוי העצמי וטיפוח מודעות עצמית  ,נפרדות מההורי

מקצוע ובהשתלבות תעסוקתית או הכשרה אשר יסייעו ברכישת /רכישת השכלה ו  .ג

והתנסות מעשית כחלק מהכנה לתעסוקה ופיתוח קריירה וחיי� עצמאיי� , בעתיד

 . בקהילה

  אוכלוסיית היעד

 �כיתות   בוגרי, אוכלוסיית היעד הטבעית לתכנית זו ה� בני נוער בעלי צרכי� מיוחדי

, שלה�  הלקות  מרתמחמת חו  ואשר  , ספר תיכוניי� רגילי�–שהיו משולבי� בבתי   ,ב"י

של בני   אחרות   בתוכניות נורמטיביות  אינ� מסוגלי� להשתת), או מסיבות נוספות

�  .בני נוער בעלי לקויות פיזיות וחושיות  במסגרת הפיילוט מיועדות המכינות עבור. גיל

  היקף הפעילות

  : מכינות ארציות2נכו! להיו� קיימות 

  .הבנהרייבבוסת! הגליל ובדירות : מגורי�. מערבי בסמו" למכללת הגליל ה– כנפיי� צפו! 

 �  .בשדרות ובאזור המכללה: מגורי�.  בסמו" למכללת ספיר–מכינת כנפיי� דרו

  תיאור התהליך

. במש" שנתיי� מלאות, ההפעלה כוללת מער" כוללני של שני מחזורי� פעילי� במקביל

שה כל שנה בתחילת המכינה פותחת קבוצה חד.  משתתפי�12 –בכל אחד מהמחזורי� כ 

  .ספטמבר
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  כוח אדם

כנפיי� צפו! מופעלת על ידי . יועצי�, מדריכי�, עובד סוציאלי מלווה, מנהל המכינה

�  .כנפיי� דרו� מופעלת על ידי עמותת גווני�. עמותת כיווני

  תקציב ועלויות

  . לחודש . 8,000 –ה במכינה כ /עלות חני"

 כתובת לפנייה

  שירותי	 החברתיי	 משרד הרווחה וה, אג( שיקו	 

  

  :שותפי	

המוסד , המוסד לביטוח לאומי הקר! למפעלי� מיוחדי�, אג) השיקו� במשרד הרווחה

�משרדי החינו" , ביטוח לאומי אג) השיקו�, לביטוח לאומי הקר! לפיתוח שירותי� לנכי

  .עמותת גווני�, עמותת כיווני�, )לגבי תקני השירות הלאומי(והרווחה 
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  מעורבות הורים הדרכה ו–ם "הדו

  

  2210228  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

ס באמצעותה יוכלו הורי� להכיר טוב יותר את עולמ� של ילדיה� "יצירת מסגרת בביה

דר" דיאלוג כזה יוכלו הורי� להשפיע . המתבגרי� ולרכוש כלי� לנהל עימ� דיאלוג בונה

  .סיכוניותיותר על עמדות הילדי� וא) לעזור לה� להימנע מהתנהגויות 

  מטרות התוכנית

• �  .אימו! ההורי� ביצירת שיח רלוונטי ע� ילדיה

• �  .יצירת שיתו) פעולה פורה בי! הורי� ומורי� לטובת חינו" הילדי

  .י המתבגרי�"הקטנת הסיכו! להתנהגויות שליליות ולשימוש בחומרי� ממכרי� ע •

  אוכלוסיית היעד

 ת שילדיה� נמצאי� בסיכו!הורי� לילדי� בחטיבות הביניי� ובחטיבות העליונו •

  .אקטיביי�#לשימוש בחומרי� פסיכו

• � .מורי� בבתי הספר של אות� תלמידי

  היקף הפעילות

  . הורי� בקבוצה15 #כ   .ס במהל" השנה" קבוצות הורי� בכל בי2#3  #כ

  תיאור התהליך

כדי   מפגשי� בי! יוע$ חינוכי להורי� בה� ירכשו הורי� כלי� להקשבה לילדיה�15 #כ

יעבוד היוע$ החינוכי ע� המורי�   ,במקביל .עצי� את ההשפעה החיובית על התלמידי�לה

�בתו� המפגשי� יהיה ליווי להורי� ולמורי� תו"   .בסוגיית שיתו) הפעולה ע� ההורי

�  .שימת דגש על תפקוד הילדי

  כוח אדם

  י יועצי� חינוכיי�"הפעלת הקבוצות ע

  תקציב ועלויות

  בבית ספרלהפעלת קבוצה  . 15,000 
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 כתובת לפנייה

�   מפקחת ארצית–שח�  גליה. י"שפ, אלכוהול וטבק, היחידה למניעת סמי

il.gov.education@galiash ;   

    il.vgo.education@hadaspi   מדריכה ארצית–הדס פילצר 
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  להורים עולים) ף"המקי(תוכנית הגישור 

  1070229  :סמל התוכנית

  מטרת התכנית

איתור ההורי� לה� ילדי� הלומדי� וחיי� בפנימיות עליית הנוער והרווחה ע� דגש  •

  .על יוצאי אתיופיה

• �תו" כדי , עבודה פרטנית או קבוצתית לטיפוח תפקיד� ומעורבות� בפועל של ההורי

פיסת ההורות בחברה הישראלית ומציאת הדר" לשילוב דפוסי הורות לימוד אודות ת

  . במיוחד שהילדי� חיי� בפנימייה, מאר$ המוצא ע� דפוסי הורות באר$

• �, סי�"א� בית ועו/כגו! אב, עידוד ההורי� לשמירה על קשר ע� הגורמי� הפנימייתי

 �  .המטפלי� בילדיה

כולל תרגו� עבור , וחיי� בפנימיותהלומדי�   בי! ההורי� לילדיה�  עידוד התקשורת •

ש� , מיקו�, ש�, ההורי� ודאגה ל" שלהורי� יהיה המידע הבסיסי על הפנימייה

כמו כ! דאגה לכ" שההורי� יבקרו בפנימייה לפחות פע� בחצי . המדרי" ומספרי טלפו!

  .שנה

כולל איתור מקומות , ארגו! פעולות בחופשי� לחיבור בני הנוער להוריה� בקהילה •

  .וי ועבודה לבני הנוער בחופשי�ביל

, בשכונות המגורי�, בניית פעולות משותפות להורי� ולבני הנוער הלומדי� בפנימיות •

במהל" , תו" דגש על שילוב בי! התרבות הישראלית לתרבות המוצא של בני הנוער

  .השנה

  אוכלוסיית היעד

המתקשי� ,   וחההורי� לבני נוער עולי� הלומדי� וחיי� בפנימיות עלית הנוער והרו

  .ובעיות שפה, בשל משבר העלייה, בתפקוד ההורי

  תיאור התהליך

  .איתור עובד סוציאלי ומדרי" לתוכנית 

מיפוי שמי של בני הנוער העולי� והוריה� לפי הפנמיות של עלית הנוער והרווחה ע� דגש 

     .על יוצאי אתיופיה

אשר חווה את , י� הדומיננטית לאיתור מדרי" דובר עברית ושפת קבוצת ההור!יינתדגש 

ע� , אד� יוז� ומקובל בקהילה שמסוגל ליצור יחסי אמו! . אופ! הלימודי� בפנימייה

�  .ההורי� ובני הנוער מכיר את השירותי� ומערכות החינו" ומסוגל להדרי" קבוצת ההורי
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יברר מה מידת הקשר שבי! ההורי� לבי! ילדיה� , המדרי" יזו� קשר ע� כל הורה והורה

כמו כ! יציג בפניה� את התוכנית ויבנה קבוצות הורי� בשיתו) ע� . הלומדי� בפנימייה

  .ס"העו

המדרי" יזו� קשר ע� הפנימיות והסגל המקצועי ויבקר את כל אחד מבני הנוער לפחות 

  .פע� בשנה

כולל , ת במשפחות/ת המטפל/ת הסוציאלי/המדרי" מקבל הדרכה שבועית על ידי העובד

  .בקרה ודיווח 

ת נית! קורס מבוא לתפקיד וכ! הדרכה באמצעות בית הספר /ת הסוציאלי/למדרי" ולעובד

  .במפגשי� אזוריי� בהתא� לצור", המרכזי

ביוזמת , אחת לשלושה עד ארבעה חודשי� מתקיימת ועדת היגוי יישובית לתוכנית

� נציג עליית הנוער וגורמי, יהיישובס "הקב,  נציג ההורי�בשיתו),  המחוזיהפיקוח

  . נוספי� בקהילה הקשורי� לתוכנית

  תקציב ועלויות

  . הורי� על פי תעריפי המשרד20 #ע� כ  ס לעבודה קבוצתית" זמ! עו25%  הקצאת

ועברית בחצי משרה   העסקת עובד סמ" מקצועי דובר שפת קבוצת ההורי� הדומינאנטית

  .על פי תעריפי המשרד

 בתכנו! 103946 –ילדי� עולי�    או1073221  פיצול+ פעולות קהילתיות : סעי) תקציבי

   כפי שזה נעשה עד היו�17'  דיווח על פי טז–. מוקד� ובאישור הפיקוח המחוזי והארצי

, להדרכה והשתלמויות  ש"ש 4  .ביקור בפנימיות,  שעות לשבוע12: ש" ש22 המשרה היק)

איתור ור" ל בהתא� לצש" ש2עוד . (פרטניי� ע� האבות  או, למפגשי� קבוצתיי�  ש"ש 4

  . )הפעלות בזמ! החופשי� ועוד, מייה ליווי הורי� לפני, בני נוער שברחו

  

�עלות  תק! :כוח אד

 חודשית

עלות 

 שנתית

 הערות

 לפי עלות שכר מטפלת 46,362 3,864 50%  )סמ"(מדרי" 

עבודה סדנאית  26,550 2,213 25% ס "עו

 קבוצתית

     :הוצאות 

השתתפות 

 בהסעות 

הסעות קבוצתיות של  1,700 142 

ההורי� מהיישוב 

 לפנימייה

  74,612 6,218  כ"סה

   124  בקבוצה50תערי) לנפש לפי 
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�  .הדיווח הוא על פי ההורי

  כתובת לפניה

משרד הרווחה , מפקחת ארצית לטיפול בעולי� במסגרת שירותי הרווחה, דפני מושיוב

�  050#6223738: טלפו!, ירושלי�, והשירותי� החברתיי
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   הורים לנוער עולה בסיכוןמוקד
  

  4410230  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

�, פיתוח מוקד שיסייע בהתמודדות ע� משברי הקליטה ומשברי גיל ההתבגרות של ילדיה

, כל זאת תו" חשיפת� של ההורי� למגוו! הפעילויות המוצעות לבני הנוער בשכונה

יות של ההורי� בהתמודדות ע� עול� חשיבות רבה של המוקד הינה בחיזוק יכולות איש

המתבגרי� כל זאת בדגשי� של חיזוק סמכות הורית והבנת חשיבותה בעזרה לבני הנוער 

  .המתבגרי� בהתמודדות ע� קשיי� הכרוכי� בקליטה ובגיל ההתבגרות

  . במהל" שנת הפעילות קיימו קבוצות הורי� אשר היו משמעותיות ומוצלחות* 

  מטרות התוכנית

  ורבות הורי� בחיי ילדיה�הגברת מע  .א

  לקיחת אחריות  .ב

  מת! כלי� להורי� להתמודדות ע� בעיות וקשיי�  .ג

  שיפור וחיזוק הקשר בי! הורי� למתבגרי�  .ד

  חיזוק הקשר בי! ההורי� למערכת החינו" הפורמלית והבלתי פורמלית  .ה

  אוכלוסיית יעד

נוער ועובד באמצעות חיבור לשרות מבח! ל(התכנית מיועדת להורי� ולנערי� עוברי חוק 

�  .ולהורי� לבני נוער עולה תושבי השכונה) תכנית סיכויי

  היקף הפעילות

מפגשי� שבועיי� ע� מנחה במסגרת קבוצתית סביב נושאי� הקשורי� לבני הנוער  •

  .ולגיל ההתבגרות

  .מפגשי� פרטניי� של הורי� עולי� ע� פסיכולוגית דוברת רוסית •

בתכני , תתפי� בפעילות המרכזמפגשי הכרות וחשיפה של הורי� שילדיה� מש •

  .הפעילות והכרות ע� הצוות

  תקציב ועלויות

   . 7,200        – מפגשי� 12בת    סדנאות2 –)  .300(עלות מפגש קבוצתי 

   . 1,500                                     –חומרי עבודה ופעילות 

 �    1,600      = לחודש  = X 400.   X 4 שעות שבועיות 4 –מפגשי� פרטניי
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   .19,200                                             ) דצמבר–ינואר ( חודשי� 12 #כ ל"סה

     .27,900                                       :כ תקציב מוקד הורי�"סה

  כתובת לפניה

  מחוז ירושלי� והדרו� # המשרד לקליטת העלייה#ס סטלה קורבלניקוב"עו

02#6214549  stelak@moia.gov.il  
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  יווי הוריהם של בני נוער עולים עוברי חוק ל-תומכת משפחה 

  4410231  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

שירות מבח! לנוער ועמותת פורו� , התוכנית פותחה בשיתו) המשרד לקליטת העלייה

 �הורי� עולי� כדי לתת מענה למציאות בה הורי� עולי� שילדיה� עברו על החוק ונמצאי

אינ� מוצאי� את הכוחות להתמודד ע� המצב ואינ� משתפי� , ח קצי! מבח! לנוערבפיקו

כל זאת על רקע עלייה משמעותית בשיעור הפשיעה של נוער , פעולה ע� קציני המבח!

  .עולה

  מטרות התוכנית

כדי שיוכלו להיות מערכת , סיוע וחיזוק ההורי� ובני המשפחה של נוער עולה עובר חוק

וזאת לצור" שיקומו והשתלבותו באופ! נורמטיבי , ער שעבר עבירהמשפחתית תומכת לנ

  :מטרות משנה. בקהילה

  .סיוע למשפחות לעבור את תקופת המבח! בהצלחה •

ה בסיכו! ושיפור את היחסי� /הגברת חוס! המשפחה וכישורי המשפחה לתמו" בנער •

  .בתו" המשפחה

וח קצי! מבח! ליצור מערכת תמיכה קהילתית למשפחות שילדיה� נמצאי� בפיק •

  .לנוער

הנגשת מידע להורי� כדי להגביר את יכולת� להתמצא בסביבת� הקהילתית  •

  .והארגונית הרלוונטית לשיקו� הנער

  אוכלוסיית יעד

�שילדיה� ביצעו עבירות ונפתחו לה� , 90 #משנות ה, יוצאי חבר המדינות, משפחות עולי

  .וה� מצויי� בפיקוח קציני מבח! לנוער, תיקי� במשטרה

  תיאור התהליך

מלווה בחצי . ליווי אישי של משפחות הנערי� באמצעות מלווה דובר את שפת המשפחה

  .במקרי הצור" משולבי� סטודנטי� כחונכי� למשפחות.  משפחות#15#20משרה ילווה כ

כל משפחה נמצאת בליווי צמוד ובקשר טלפוני של פע� בשבוע או : אופ! הפעלת התוכנית

בהתא� למצב , כמו כ! מתקיימות פגישות אישיות ע� המלווה. על פי הצור", יותר

�  . ולצרכי
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  תקציב ועלויות

, הכשרה, העלות כוללת ריכוז מקצועי.  .#60,000ס כ"עלות התוכנית ליישוב עומדת ע

   .מפרט מלא של התוכנית נית! לקבל באמצעות הארגו! המפעיל.ליווי וייעו$

  כתובת לפנייה 

  המשרד לקליטת העלייה, וחהמנהלת שירות הרו, שרה כה!

 il.gov.moia@sarac ,6752624#02  
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  להורים קהילתי בית ספר 

 5530232  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

 אשר מעביר תכני� למניעת שימוש בסמי� ובאלימות יישוביתבית ספר להורי� ברמה ה

 בית הספר להורי� מהווה מקו� שאפשר לשת) בו . ההוריתי העצמת הסמכות"ע

לתרגל כישורי� ולהתעמת באופ! , לטעות וללמוד מטעויות, לקבל תמיכה, התלבטויות

 � . בחיי�" קטעי� קשי�"ישיר ואמיתי ע

  אוכלוסיית היעד

15�   הורי

  מטרת התוכנית

ת לגבי שימוש הפעלת קבוצות הורי� לשיקו� הסמכות ההורית תו" גיבוש עמדה שלילי

 .סמי� ואלכוהול, באלימות

  תקציב ועלויות

  . 4,000: עלויות

�  הרשות המקומית, "מצילה: "שותפי

  כתובת לפניה

,  מצילה–אג) קהילה ומניעת פשיעה , תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

�  .03#06073529/0/1: טלפו!. המשרד לביטחו! הפני

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת  . #2009נכו! למפרט סטנדרטי וה

ב רשימת "מצ(תוכניות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה . ה/המדרי"

 ).'ישובי מצילה בנספח ד
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  סיירת הורים

 5530233  :סמל התוכנית

 מטרות התוכנית

• �  . המרתיע בעלי עסקי� ובני נוערפיקוח על מכירת אלכוהול לקטיני� תו" יצירת גור

  ).מעצ� נוכחות ההורי� במקומות בילוי(צמצו� האלימות בקרב בני הנוער  •

• �  .יצירת מעורבות הורי� בתרבות הבילוי של ילדיה

  .יצירת שיתו) פעולה בי! תושבי� לגורמי אכיפה ומניעה •

  אוכלוסיית היעד

�  בני נוער בסיכו! והוריה

  תיאור התהליך

  דבי� לתוכניתגיוס הורי� מתנ •

  .גיוס ההורי� למשמר האזרחי •

• �  : הכשרת המתנדבי

  . סמכויות המתנדב, הרצאה בנושא סמכויות השוטר •

בדגש , אלימות ורכוש, אלכוהול, סמי�, הכשרה בנושא התייחסות המשטרה לעבירות •

 .על עבריינות נוער

• �  .השפעות ונזקי�, הכשרה בנושא סוגי סמי

  .ות הבילוי של בני הנוערתרב, הכשרה בתחו� גיל ההתבגרות •

  .י פקח! נוער בהתא� למיפוי פשיעה" תדרו" במשטרה ע •

  . 23:00 # 3:00 יציאה לסיורי שטח בסופי שבוע בשעות  •

• �אג) , בתי ספר,  אירועי� מהשטח מועברי� לטיפול הגורמי� העירוניי� הרלוונטיי

  .'שירות מבח! וכו, הרווחה

  תקציב ועלויות

  . 40,000: עלויות הפעלה לשנה

�  משטרת ישראל, הרשות המקומית, מצילה: שותפי
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  כתובת לפניה

: טלפו!. אג) קהילה ומניעת פשיעה, תחו� מניעה קהילתית ופיתוח ידע' ר, רונאל חרמ$

03#6073529/0/1.  

  

  הערה 

ייתכנו שינויי� בעלויות בהתא� לאזור הגיאוגרפי ולרמת  . #2009מפרט סטנדרטי ונכו! לה

ב רשימת "מצ(ות מצילה יופעלו א" ורק בישובי� בה� פועלת מצילה תוכני. ה/המדרי"

  ).'ישובי מצילה בנספח ד
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תור צעירים בסיכון אבדני באמצעות הכשרת מטפלים בגישות יא
  התערבות וטיפול, לאיתור

  3320234  :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

�, דיכאו!: �ואלייאינדיבידגורמי סיכו! : התאבדות היא תוצר סופי של שלושה גורמי

זמינות אמצעי ' פרידה וכד, כישלו!, גורמי דחק סביבתיי� וחברתיי�. 'שימוש בסמי� וכד

מחשבות התאבדות : סוגי ההתנהגות האובדנית. 'כלי נשק וכד, תרופות: ההתאבדות

 מפני המגני�הגורמי� .  התאבדות והתאבדותתניסיונו, מחוות התאבדות איומי התאבדות

י� לפתרו! בעיות אמונות דתיות הישגי� אקדמיי� תמיכה וקירבה כישור: התאבדות

 .ס"משפחתית תמיכה מגורמי� טיפוליי� תמיכה ותחושת קירבה לחברי� ולגורמי ביה

  מטרות התוכנית

 2 –להכשיר מטפלי� שיוכלו לאתר ולטפל בנוער הסובל מהמצוקות שתוארו לעיל ב 

� בהקשר לנוער בסיכו! ע� פוטנציאל שיטות טיפול ייעודיות ועדכניות שהוכחו בעול

  . אבדני

   ית היעדיאוכלוס

הפרעה , � להתאבדותזמינות האמצעי: כל מי שנמצא בקבוצת גורמי הסיכו! כלהל!

 ניסיונות התאבדות קודמי� )קשר לעישו! ולפירסינג(שימוש בסמי� ואלכוהול , נפשית

 ת חוסר ער" עצמיתחוש, חוסר תקווה )סביבה, תקשורת(חשיפה להתנהגות אובדנית 

 רמות סרוטוני! גבוהות פרפקציוניז� וקושי להתמודד ע� כישלו!, תקיפה מינית ופיסית

   .תדיכאוניותרופות אנטי  ומקבל ס"מבי" הברזות", בעיות ע� החוק, בריחות מהבית

  תקציב ועלויות

  :  כלהל!CBT# וDBTמוצע לכ! לקיי� קורס להכשרת מטפלי� בשיטת 

 קבוצות בעלת מיומנות #4 מפגשי� ל12 שעות בתוספת 42תפי� ב!  משת#30 לDBTקורס 

 33(שנת הדרכה +  שעות 1 #1/2 משתתפי� פע� בשבועה ל8קודמת בתחו� בנות עד 

�=  שעות 312כ " שעות סה1 #1/2 משתתפי� פע� בשבוע ל8 קבוצות בנות X 4) מפגשי

  ).מ.ע.מ+ . 241מ "י תערי) נש"בחישוב עפ( . 87,360

 קבוצות #4ב)  מפגשי�16(שנת הדרכה +  שעות 56 משתתפי� בקורס ב! #32 לCBTקורס 

י "בחישוב עפ( . 87,360=  שעות 312כ "סה.  שעות#4 משתתפי� פע� בשבועיי� ל8בנות 

  . 90,0002 )עלות כל קורס כ). מ.ע.מ+  . 241מ "תערי) נש

  כתובת לפניה

משרד הבריאות, אג) בריאות הנפש
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  קידום נוער בסיכון

  2220145סמל התוכנית 

  

    תיאור התוכנית

הפעילות . העצמה ופיתוח כישורי� של בני נוער לצורכי מיגו! ומניעת התנהגויות סיכו!

תיאטרו! , קולנוע(המעצימה תשלב תכני מניעה יחד ע� פיתוח כישורי� מעול� האומנויות 

  . והספורט, )ומוסיקה

  

    מטרות התוכנית

הימורי� וניצול , אובדנות, שימוש בסמי�, עבריינות, מותאלי: הפחתת התנהגויות סיכו!

  .מיני

  אומנויות וספורט , התנדבות: העצמה וחיזוק כישורי� והתנהגויות מיגו! 

  

  אוכלוסיית יעד

ע� המתאפייני� בקשיי תפקוד ,  הנמצאי� בנשירה סמויה או גלויה14#18בני נוער גילאי  

�  . 'הפקרות מינית וכו, עבריינות, אלכוהול, �הימורי, התנהגויות סיכו! של שימוש בסמי

  היקף הפעילות 

   ** בני נוער25

  תיאור התהליך

קשר יוצר ה, התוכנית מתבססת על עובד חינוכי טיפולי מהיחידה לקידו� נוער שבקהילה

  . ומשלב� בפעילויות מעצימות בקהילה, טיפולי לא פורמאלי ע� בני נוער בסיכו!

בירור עמדות ודרכי , מידע עובדתי(לב תכני מניעה התוכנית המעצימה חייבת לש

, הספורט, יחד ע� תוכנית מעצימה מעול� האומנויות, בנושאי הסיכו!) התמודדות

  .'המעורבות החברתית וכו

 

    כוח אדם

מוכשר ומיומ! , ) בני נוער בסיכו!25לקבוצה של עד (טיפולי לקידו� הנוער #עובד חינוכי

  .יכולת התערבות בראייה משפחתית וקהילתיתוע� , בטיפול פרטני וקבוצתי

  

    תקציב

 עלות שנתית עלות חודשית שעות' תק! או מס תפקיד/ כוח אד	 

    



2013פברואר תוכניות לנוער   

 164

 ח" ש120,000 ח" ש10,000  שעות שבועיות36 עובד חינוכי טיפולי

    

כ עלות כוח "סה

� אד

 ח" ש120,000  

  

 עלות שנתית עלות חודשית הוצאות 

 ח" ש30,000  )עצימהפעילות מ(תפעול    

   הצטיידות 

  24,000 ח" ש2,000 חודשיות'  ש8הדרכה   

 12,000 מתוכ	(

 במשרד נשארי	

 )החינו'

   השתלמויות 

   כ הוצאות"סה

  

 עלות שנתית עלות חודשית 

 **. 174,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  עיל חצי יחידה על כל מרכיביה במהל" השנתיי� הראשונות להפעלת התוכנית נית! להפ**

  .  נשארי� במשרד החינו" לצורכי הדרכה  . 3,000כש  . 87,000בעלות כוללת של 

  

  

    :כתובת לפנייה

  משרד החינו" מינהל חברה ונוער

  אג) קידו� נוער

  ר איל! שמש  "ד

  03#6896193/4: טל

 il.gov.education@shilan:  כתובת מייל
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  העשרה אינסטרומנטלית קלאסית לחטיבת הביניים  

  2220289:  סמל התוכנית

  תיאור התכנית

  :ההשתנות של הלומד הגברת כושרו  מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות למידה

  .האחראיות על קשיי למידה והעדר השתנות, תיקו! מיומנויות חשיבה לקויות •

•  � .הדרושי� לו בתהליכי הלמידה שלו, מילוליי� ומושגיי�ציוד הלומד בתכני

• � .יצירה וביסוס של הרגלי עבודה והרגלי חשיבה תקיני

 .יצירת תובנה ומודעות באשר לתהליכי� המעורבי� בלמידה •

 . לביצוע המשימותאצל הלומדיצירת מוטיבציה  •

• � בניגוד ,עיצוב מודעותו של הלומד ודימויו העצמי כיוצר ידע על בסיס מידע קיי

� .ללומד הפולט ידע שהתקבל ללא תהליכי עיבוד כלשה

 .הפיכתו ללומד עצמאי •

   ת יעדואוכלוסי

  :'ט#'תלמידי חטיבת הביניי� ז

 . תלמידי� בעלי קשיי למידה •

• � . תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 . תלמידי� בעלי בעיות התנהגות •

  .סטרטגיות למידה תלמידי� שוני תרבות הזקוקי� לפיתוח מיומנויות חשיבה  וא •

  היקף הפעילות

�  שלוש שני

  תיאור תהליך

אות! נית! ,  שעות112בהיק) של ,  מורי�15#20 לצוות של הנחייה מרוכזתהתכנית מחייבת 

�  . לפצל לשנתיי

ליווי + כיתה /הקצאת שעתיי� שבועיות לכל קבוצה: הפעלה והנחייה במהל" השנה

  .למש" שנת ההפעלה הראשונה, ל מורה שבועות לכ#3והנחייה בהיק) של שעתיי� אחת ל

לאחר שלוש שני� הידע מוטמע אצל . בשנה השנייה והשלישית תינת! הנחייה קבוצתית

  .והיא יכולה לעבוד באופ! עצמאי, המורה
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קבוצת ילדי� בסיכו! ומקבלת הנחייה /המורה עובדת ע� כיתה: תהלי" ההפעלה בכיתות

  . צמודה

  כוח אדם

  .לכל התכניות'  את התכנית תצור) כנספח אא מומחה שמפעיל"טבלת כ 

  תקציב ועלויות

  . .x   112   =  28,000 250: הנחייה מרוכזת לצוות

  .לשנה . 4,800= שבועות x  12ש" ש200x  2: הנחייה וליווי בשנת ההפעלה הראשונה

  .לשנה . x 200=3,200 שעות x 2 8: הנחייה קבוצתית בשנה השנייה והשלישית

  .לילד לשנה . 3x 15= 45 #ל" חוברות למידה לתלמיד למש" שנה3 :חוברות עבודה

  מקורות מידע

  חת! פרס ישראל בחינו", ראוב! פוירשטיי!' פרי פיתוחו של פרופהתוכנית היא 

  .מאמרי� ותקצירי מחקרי� יצורפו כנספח לכל  התכניות, לקט מקורות מידע

  כתובת לפנייה 

02#: טלפו!.לימות למידה במשרד החינו" מנהל היחידה לתכניות מש–חיי� הלפרי! 

 il.gov.education@chaimha: ל" כתובת דוא560375961
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  פסיפס

 2220253:  סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

.  תרבותית#תכנית לפיתוח כישורי הדברות  וסובלנות הדדית בקבוצה רב  הינה "פסיפס"

. שלומדי� בכתה אחת,  עולי� וותיקי�–עבור קבוצה מעורבת בסדנא חוויתית  מדובר

  .ס"צוות ביולהורי הנערי� ל התכנית כוללת הדרכה 

 

 מטרות 

. לבנות גשר בי! נערי� עולי� לחברה הקולטת תו" שימת דגש על סובלנות וקבלה הדדית. 1

צמית תו" קבלה של היא מתמקדת בפיתוח מוקד שליטה פנימי ובתהלי" גיבוש זהות ע

  .  זהותו של האחר

  .לאפשר דיאלוג בי! שווי� בכתה רב תרבותית. 2

  .לפתח אצל בני נוער אמפטיה ורגישות לזולת. 3

  .ליצור אווירה של סובלנות וקבלה הדדית בכתה. 4

  אוכלוסיית היעד

שויות  לבני נוער בסיכו! ברתהפעילות מיועד. עולי� וותיקי� יחד,  בני נוער בסיכו!20עד 

שבה! יש ייצוג שווה של  נערי� ) או חצאי כתות(המקומיות ולתלמידי� בסיכו! בכתות 

  .עולי� או בני עולי� ואוכלוסיה ותיקה

  היקף הפעילות

.   מפגשי� למורי�4 #ו,  מפגשי� להורי�8,  מפגשי� קבוצתיי� לבני נוער12תכנית כוללת 

  .מרכזית אחת בכל בית ספראת מפגשי המורי� וההורי�  נית! לקיי� כהשתלמות 

  תיאור התהליך 

  )הורי� ומורי�,תלמידי� (הפעילות נמשכת כשלושה חודשי� ובמהלכה שלושת הקבוצות 

  . עובדות במקביל 

�במפגשי� ראשוני� מדברי� . בשלב ראשו! התכנית עובדת על העצמה האישית של הנערי

בשלב מאוחר .  ההתבגרותעל דימוי עצמי ועל מעברי� בגיל, על זהות אישית ותרבותית

.  הדדיי� ועל פיתוח סבלנות וקבלת האחר�יותר תכנית עובדת על שבירת סטריאוטיפי

�  .מצור) בנספחי�, כולל תכני�, פירוט של המפגשי
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  כוח אדם

 �  מנחי

�  פסיכולוגית המדריכה את המנחי

ידה במ. בנוס) נית! להעסיק ג� את אנשי הצוות החינוכי בתפקידי� של ריכוז קבוצות

  .והתכנית תופעל במספר רב של מסגרות יש צור" ג� בהעסקה  של מרכז כללי של התכנית

  תקציב ועלויות

 �  10,200  פעילות חברתית לנערי

 �  6,380  פעילות הורי

 �  3.300  השתלמות למורי

   19,880  כ "סה

  . נית! להפעיל  כל מרכיב בנפרד 

  

  כתובת לפניה

   :ilansh@education.gov.il emailנהל חברה ונוער מי, משרד החינו", ר איל! שמש"ד
 

  מקורות מידע
  
   מפקחת על קליטת עליה מחוז מרכז–אסתר שוור$ ' גב
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  התערבויות דרך שטח לנוער בסיכון ובמצבי סיכון

  2220263:  סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

   :  אתגר בשטח פעילויותטיפוליות באמצעות #של התערבויות חינוכיות" רצפי�" תהפעל

פעילות ,חוויה לדוגמת פעילות גיבוש תנועתית/רצ) המכוו! להעשרה: חוויה/העשרה •

 ' ירוקה בנושא סביבה וכו

ערכיי� /חינוכיי�/רצ) המכוו! למת! מענה לצרכי� לימודיי� : התנסותי/חינוכי •

� הכשרת מנהיגות צעירה וכדומה , ל''קבוצת הכנה לצה,ג סיורלדוגמא חו. מוגדרי

, ואלמנטי� של ייעו$ והכוונה" טיפוליי�"רצ) המשלב תכנו! וחשיבה  : טיפולי/חינוכי •

 # התנהגותיי�# השגת מטרות ויעדי� קוגניטיביי�#" מעגל האישי"#להרחבת ה המכוו!

 . רגשיי� מוגדרי� ברמת הפרט והקבוצה

כמציאות וכתהלי" טיפולי ,כמטפורה" מסע"רצ) המשלב  : חתהלי' טיפולי בשט •

�  ..מרפא המחולל  שינוי  אצל המשתתפי� יבדר" לצמיחה ולהגשמה עצמיי

 הפעלות טיפוליות מגוונות ע� פעילויות ו# משלבי� גישות ושיטות חינוכיות"רצפי	"ה

תושיית #ה''תוח ,טיפוס וגלישה מצוקי�,מחנאות ,.o.d.t  (Out Door Training)של  

  .יבשה # י�פעילותו , רגליי� ורכובי�ניווטי�מסעות ו ,חילו$ והישרדות, שדה

 והתנאי� הבלתי שגרתיי� שבה� היא מתקיימת מחייבי� את פעילותאופי ה

�לעבודת צוות , המשתתפי� בי! השאר ללמידה ולהטמעה של ידע ומיומנויות חדשי

להסתגלות , טילת אחריותלנ,למשמעת ולפיתוח תודעת בטיחות , ועזרה הדדית

  . למצבי� ולסביבה לא מוכרי� ולמנהיגות

מפגישה את קהל היעד ע� אתגר מחו$ לאזור המגורי� הרגיל המתקיימת הפעילות 

  . כתוכנית מובנית, � הטבע בישראל וע תו" התמודדות ע� קשיי�משמעותי

 .ה/ אחר החני"ומעקב התקדמות,  אישיתחניכהכוללת בי! השאר התוכנית 

  טרות התוכניתמ

 למנהיגות ולמעורבות חברתית #קידו� והעצמה של בני נוער בסיכו! ובמצבי סיכו!  •

  .בקהילה 

• � כלי� וכישורי חיי� מת! #חיזוק גורמי חוס! ברמת כל פרט ובקרב קבוצת השווי

  . וההתבוננותקשבההרחבה של טווחי להתמודדות ע� מצבי חיי� אמיתיי� תו" 
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 #,התנהגויות סיכו! ברמת כל פרט ובקרב קבוצת השווי�צמצו� בתופעות של /מניעה •

ימוש ש, באלכוהול שימוש :כגו! חומרת התנהגויות אלה בקרב�בירידה בהיק) ו

�  . שוטטות וכדומה, עבריינות, אלימות, בסמי

  

  אוכלוסיית היעד

שירותי�  פורמאליי� ובלתי /  המשתייכי� למסגרות 14#18/20בני נוער בסיכו! גילאי 

  .או המאותרי� באמצעות�/יי� בקהילה ופורמאל

  היקף הפעילות

  : לפעילויות השטח השונות אפשרויותקיי� טווח של 

ברמות קושי ואינטנסיביות , מספר שעות מחו$ לחדרב!  מפגש: פעילות חד פעמית •

  . בסביבה אורבניתללכ" בדר, שונות

ישה את קהל המפג, פעילות בת יו� או יותר:  קצרהפעילות חד פעמית אינטנסיבית •

היעד ע� הטבע תו" התמודדות ע� קשיי� ואתגרי� ברמות קושי ואינטנסיביות שונות 

�  . ובתנאי שטח שוני

ועד )  ימי�4לא פחות מ (פעילות בת כמה ימי� : פעילות חד פעמית אינטנסיבית ארוכה •

כתכנית טיפולית לגילוי כוחות גו) ונפש דר" התמודדות , כמה חודשי� בשטח קיצוני

  .דפוסי התנהגותבשינוי חולל  לבכוונה, שיוקו

.  לאור" מספר חודשי�,סדרת פעילויות שטח ואתגר רציפה : פעילות מתמשכת •

, הפעילות יכולה לכלול פעילויות בנות יו� או יותר לצד סדרות שטח אינטנסיביות

�  . בתוואי שטח מורכב ובתנאי שטח משתני

  תיאור התהליך

אתגר פעולות  של" רצ)"מסגרת  ב של בני נועריכה וליווי חנ, הפעלה#"למוביל... ממובל"

במהל" הפעילות רוכשי� בני הנוער מיומנויות שדה ושטח חדשות ומתנסי� . בשטח

אופני ההתמודדות של הפרט ושל  .קבלת החלטותושל פתרו! בעיות תהליכי� של ב

, י�ורכב מ חברתיי�מצבי�ב הקבוצה ע� האתגרי� הפיזיי� והמנטאליי� וההתנסות

טיפולי #מסייע הצוות החינוכי, עוברי� תהלי" של עיבוד ושל הכללה ובהמש" התהלי"

 �לקבוצה ולפרטי� שבתוכה לשמר וא) לפתח את הישגי התהלי" ולהטמיע� ביומיו

�  . שלה
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  כוח אדם

לעקרונות , כותימחויבי� לאהגורמי� המפעילי� אשר פרטיה� מצויני� למטה 

�טיפולי ושל ההדרכה בשטח ובהתא� #האד� החינוכי בהיבטי� של כוח   ולסטנדרטי

  .ל הרלוונטיי�''להוראות חוזרי מנכ

  תקציב ועלויות

למרכיבי� השוני� הנדרשי� לעבודה ע� בני  בהתא�  נקבעתהעלות בתוכניות השונות

  . מפעילי� השוני�יש לקבל הצעות מחיר מהגורמי� ה. הנוער

מנהל ומפקד (ניהול , הכנה, תכנו!: באי�את המרכיבי� התכלול שטח העלות פעילות ככלל 

, מנהל!, חובש ומלווה בנשק, איש טיפול שטח, )מדרי" שטח בכיר(הדרכה , ) למשל, מסע

, מכשירי קשר, חולייתי וקבוצתי, ציוד אישי, ציוד בישול ואכילה, כלכלה, 4X4רכב ליווי 

  .הסעות, ביטוח

  

פעיל בהתא� למאפייני הפעילות גודל קבוצת הדרכה מיטבי יקבע מול הגור� המ: הערה

  .ואוכלוסיית היעד

  

� :להל! מספר מודלי

  

  'מודל א

 שעות בפעילות 200מעל , ) ימי שטח21( אינטנסיביות 225:  שעות עבודה קבוצתיות

מתוכ� שעות ).  שבועות בשנה50מעל , כל מפגש שעתיי�,  מפגשי� בשבוע2.  (מתמשכת

  .רבות אישיות

  .יחס חניכה לפחות מדרי" לכל חמישה חניכי�. ה בקבוצ15 כ –חניכי� ' מס

  . .65,000עלות קבוצה שנתית : עלות התוכנית

  )   חניכי�15 שעות לחלק 425לחלק ב  . 65,000. (  .10: מחיר לשעת עבודה לחני"

  . תקורות ומזו!, שכר עבודה,  ציוד, הסעות , העלות כוללת ביטוח

    
  'מודל ב

פעילות חד פעמית אינטנסיבית (י ארו" טווח במדבר עלות לחני" ליו� של מסע טיפול

  . .660) ארוכה

א� , איש טיפול שטח, מדרי" שטח בכיר, מנהל ומפקד מסע, הכנה, תכנו!: העלות כוללת

, מנהל!, חובש ומלווה בנשק, )בהתאמה לפרויקט(מנהל טיפול גופני בתנאי קיצו! , שטח

, חולייתי וקבוצתי, ציוד אישי, אכילהכלכלה מלאה כולל ציוד בישול ו, 4X4רכב ליווי 

  .ביטוח, מכשירי קשר

   
  'מודל ג
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תבנה תוכנית ייחודית לכל קבוצה בהתא� למטרות שהמסגרת החינוכית מציבה 

  .לפרויקט

 �  .ח למפגש" ש1500:  משתתפי�15 שעות עד 3) 13#20בי! (עלות רצ) מפגשי

 �ציוד לפעילות ) משימות אתגרפארק חבלי� ו/שייט/אופניי�( כולל שני מדריכי מוסמכי

  ביטוח + 

ח " ש3800:  משתתפי� בקבוצה20עד ) מיומיי� עד שבוע בשטח( עלות סדנת שטח רציפה 

אוכל וחובש , ציוד, רכב ליווי+ צוות מסייע + כולל מוביל מסע ) כולל לילה(ליו� שטח 

  .   מלווה

  
  'מודל ד

,  בני נוער הכולל עלויות הסעות12 # ימי� ע� כ4מסע ב! .  ימי� ומעלה4מש" הפעילות 

  ). הלינה תתקיי� בחניוני� כלינת שטח(עלויות הלוגיסטיקה , מאבטח#חובש, כלכלה

  ח " ש22,500כ "סה

  

  'מודל ה

  . .283עלות חני" ליו� של מסע טיפול במדבר 

, חובש ומלווה בנשק, איש טיפול שטח, מדרי" שטח בכיר, הכנה, תכנו!: העלות כוללת

חולייתי , ציוד אישי,כלכלה מלאה כולל ציוד בישול ואכילה, 4X4ליווי רכב , מנהל!

  .ביטוח, מכשירי קשר, וקבוצתי

  

  ' מודל ו

  ) חבלי� אופניי� ושטח(פעילות רצ) בתחו� האתגר  .1

� שני מדריכי� : כוח אד

   נערי� ונערות15עד : גודל הקבוצה

   שעות3לפעילות של  . 1,500: עלות

  

  פעילות רצ) בחווה .2

 שני מדריכי�: ד�כוח א

   נערי� ונערות15עד : גודל הקבוצה

   שעות3לפעילות של  . 1,300: עלות

  

  יו� פעילות אתגרי חד פעמי בחווה או מחוצה לה  .3

� שני מדריכי�: כוח אד

   נערי� ונערות20עד : גודל הקבוצה

   לפעילות של יו� מלא2,400: עלות
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  סדנת שטח\יו� טיול .4

� מנהל!+ שני מדריכי� : כוח אד

   נערי� ונערות15עד : גודל הקבוצה

  )לא כולל מזו!(ליו� שטח עבור ההדרכה והמנהל! בלבד  . 3,600: עלות

  

  'מודל ז

  ): כולל ציוד לפעילות( משתתפי� 15 שעות לקבוצה עד 3#4מפגש בי! 

   מדרי" מוסמ"  # . 1,100

  .ישיר של הקבוצה/מותנה בתוספת מדרי" אורגני* 

  . סמכי� מדריכי� מו2 # . 1,500

  

  ):כולל ציוד לפעילות( משתתפי� 40 שעות לקבוצה עד 3#4מפגש בי! 

  . משתתפי�10 מנהל הסדנה ומדרי" מוסמ" לכל קבוצה בת # . 4,000

  .ישיר של הקבוצה/מותנה בתוספת מדרי" אורגני* 

  

רכב , ציוד לפעילות, כולל ציוד שטח למשתתפי�( יומיי� ע� לינה בשטח #גיחת לילה 

  ): חילו$

   משתתפי� בקבוצה 15עד  . 5,000

 *�  לא כולל הסעות למשתתפי

  

 כתובת לפנייה

   03#6896193/4'  טל#מפקח ארצי קידו� נוער, נח גרינבוי�:    משרד החינו"

   il.gov.education@noachgriדואר אלקטרוני   
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  וערמרכז מידע וייעוץ לבני נ

  2220274:  סמל התוכנית

  

   תיאור התוכנית

ייעו$ , י עמותת על� ומתמחה במת! שירותי מידע" פותח ע המידע וייעו$ מרכזמודל של ה

 עוסקי� במניעה ובעבודת נוער המרכזי�. חינוכית#והכוונה של בני נוער בתפיסה סוציו

, למתבגרי�יעי�  ומצמעוצבי� כבתי קפה המרכזי� .בסביבה טיפולית בלתי פורמאלית

, מיניות ואהבה, ל"גיוס לצה,  עבודה,לימודי�:  בנושאי� רבי�וייעו$מידע , אוז! קשבת

הסיוע . ועודיחסי� ע� הורי� , זהות והשתייכות, מניעת שימוש בסמי� ואלכוהול, בריאות

החרפת  ומכוו! לאיתור ומניעת למתבגרי� נית! באופ! פרטני ובמסגרת פעילות קבוצתית

התדרדרות  וסמי�שימוש ב, תיעבריינהתנהגות , כמו התנהגות אלימה של בני נוערתופעות 

� בבתי #מחו$ למרכזי�  כחלק מהפעילות מתקיימת ג� עבודת יישוג .לשוליי� חברתיי

ת יעד ואוכלוסיל על מנת להגיע,  ועודברחוב, במסגרות החינו" הבלתי פורמאליות, הספר

   .נוספות

עלת המרכזי� ופעילות נוער מתנדב מתרחשת במרכז עצמו בני הנוער לוקחי� חלק בהפ

  . ובקהילה

 

 מטרות התוכנית  

 .לאתר בני נוער הנמצאי� במצבי סיכו! ומצוקה שוני� וליצור עימ� קשרי� מסייעי� .א

 ,רגשיות, בני נוער בו יוכלו לקבל סיוע בבעיות חברתיותעבור הידברות ללקיי� מרחב  .ב

 .יקות אות� משפחתיות  ואחרות המעס,אישיות

ומשבר  סיכו!,  במצבי הזדקקותלנוערתמיכה והכוו! , ייעו$, לספק מגוו! שירותי מידע .ג

�  .שוני

 ותבמסגרות פורמאליות וממשיכות  המתחילההמניעוההתערבות לחזק את פעולות  .ד

 התדרדרות� של בני נוער למצבי ועמנ במטרה ל הרחוב והבילוי של בני הנוערמרחביב

  .סיכו! ומצוקה

היוועצות וקיו� דו , מיומנויות תקשורת בי! ותו" אישית ולפתח יכולות הידברותלחזק  .ה

�  .שיח מכבד בקרב בני הנוער הפוני

� שלנגישותלהרחיב  .ו�זאת על ,  בקהילה ושירותי� מקצועיי� שוני� בני הנוער לגורמי

  . תוו" ומת! מידע על שירותי�, ידי הפנייה

ולפעול לפיתוח מעני� קהילתיי� , לאתר צרכי� בלתי מסופקי� של בני נוער .ז

� .מתאימי
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  השירותים הניתנים במרכזים 

 במרכז עצמו ובפעילויות יישוג במוקדי נוער –איתור ויישוג בני נוער במצבי סיכו�  •

 �שוני� בעיר בשעות הערב והלילה והפעלת התערבויות למניעת התדרדרות� לשוליי

 . חברתיי� בשיתו) השירותי� הקיימי� בקהילה

 בנושאי� שוני� הנוגעי� לבני נוער י� ונגישפי�מקי, י� רחבמידע שירותי מת� •

� . ספריית מידע וקישור לגורמי מידע רלוונטיי�, באמצעות שיחות ע� צוותי� מקצועיי

  במרכז ניתנת ג�.בפתרו! בעיות וקבלת החלטותסיוע , אוז! קשבת #  והכוונהייעו. •

הייעו$ הנית! ש� דגש על . י�ימשברי� אקוטעזרה ראשונית לנוער המצוי במצבי מצוקה ו

 �דגש מוש� ג� על . תו" העצמת זהות, ומקבוצות תרבותיות שונותסיוע לבני נוער עולי

   .עזרה בפתרו! קונפליקטי� באמצעות הידברות והבנה

 .  להמש" טיפול בשירותי� בקהילה וליווי מתבגרי	 תוו', הפניה •

שזורה בפעילות השוטפת ה! כפעילות פעילות זו  )פעילות קבוצתית ומניעתית •

בנוס) לקבוצות מופעלות במרכז . נוער ממוקדות לקבוצותספונטנית וה! במסגרת 

ופיתוח ) 'זוגיות וכו, התמכרויות, אלימות( סיכוני�מניעת סדנאות מידע ותוכניות 

 .הפגתית והעשרתית במרכזי� מתקיימת ג� פעילות .מיומנויות חברתיות ובי! אישיות

בני הנוער . בכל מרכז פועלת קבוצה של בני נוער מתנדבי� –בות נוער  התנד •

לוקחי� חלק בהפעלת המרכז עצמו ובמקביל עוברי� תהלי" העצמה אישי וקבוצתי 

בני הנוער יוזמי� ומשתתפי� בפעילויות התנדבות מגוונות למע! . בליווי רכז מקצועי

   .הקהילה ג� מחו$ למרכז עצמו

 באמצעות ייעו$ או ייצוג  ! מידע על זכויות ועזרה במימוש מת!)התערבות משפטית •

  . משפטי

  

 אוכלוסיית היעד 

 במצבי ,13#18 בגילאי בני נוערמידע וייעו$  לנוער  מיועדי�  ל השירותי� הניתני� במרכזי

מתמודדי� ע� ה מתפקדי�נוער #ה! לבניותא� מהשרות הנית! . סיכו! שוני�ותפקוד 

נוער #ההתבגרות וזקוקי� לשירותי ייעו$ ותמיכה וה! לבניקשיי� האופייניי� לגיל 

� של "הרחבות" דלתותיה! .השרויי� במצבי משבר קשי� או במצבי ניתוק ועזובה שוני

 �יוצאי ,  עולי חבר המדינות:פתוחות לבני נוער מקבוצות תרבותיות שונותהמרכזי

וער מקבוצות מיעוט  ובני נוער ישראלי� ותיקי� ובכלל� בני ניוצאי צרפת, אתיופיה

  . וצוותי המרכז מתמחי� בעבודת נוער רגישת תרבותתרבותיות

  

 היקף פעילות  

 בני נוער 400כל מרכז משרת בממוצע כ . המרכז פתוח לכלל בני הנוער ברמה היישובית

 בני נוער מלווי� בתוכניות התערבות ממוקדות וצמודות 50כ . במגוו! התערבויות, בשנה
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היקפי . בתיאו� ע� גורמי הטיפול בקהילה, פייניה� וצרכיה� האישי�יותר בהתא� למא

  . יקבעו בהתאמה לצרכי היישוב הספציפיבכל יישובהפעילות 

  

  תיאור התהליך  

במש" כל , צ והערב" ימי� בשבוע בשעות אחה4 # 5  כפתוחי�מידע וייעו$ לנוער  מרכזי 

 ליה� לרוב באופ! עצמאי ווולונטריבני הנוער מגיעי� אוימות השנה כולל חגי� וחופשות 

מאפשר , אופיו הגמיש של המרכז, לאחר ההיכרות הראשונית. ומוזמני� להשתלב בפעילות

 לאיתור יפורמאלאבחו! לא של  מיומנויות הפעלת תו", התאמת התערבות לכל מתבגר

�במסגרת פעילות ,  בשיחות ייעו$ והכוונההסיוע למתבגרי� נית! באופ! פרטני. צרכי

 להמש" ליווי בני נוער הזקוקי� לכ" מופני�.  סדנאות ועוד,  ספונטנית או מובנתבוצתיתק

  . בשירותי� בקהילהוטיפול

  

  כוח אדם 

עובדי נוער מגשרי תרבות ורכז , צוותי המרכזי� מורכבי� ממנהל מקצועי

� ומלווה בהדרכה הצוות מתמחה בעבודת נוער בתחומי הייעו$ והמניעה. מתנדבי

כמו כ! פועלי� במרכזי� יועצי� מומחי� בתחומי� ספציפיי� כמו . מקצועית

 בוגרי� ובני נוער # מתנדבי� ג�במרכזי� פועלי�. ייעו$ משפטי ועוד, סמי�, תזונה

�  בליווי צמוד הכשרה , כחלק בלתי נפרד מעבודת המרכזבתפקידי� שוני� ומגווני

 . ומקומיותתוארציהפעלת המרכזי� מתאפשרת במסגרת שותפויות  .והדרכה

  

 תקציב 

  לשנה . 240,00 – עובדי נוער – משרות 2

   תקציב פעילות לשנה# . 60,000

  .לשנת פעילות . 300,000 –כ עלויות "סה

  . הקצאת מבנה מתאי� ותחזוקה שוטפת במימו! ואחריות הרשות המקומית**** 

  

 כתובת לפנייה 

 משרד החינו" מנהל חברה ונוער,  מפקח ארצי קידו� נוער–ר איל! שמש "ד

il.gov.education@ilansh    6896193#03  

  

  מקורות מידע  

 המתארת את התיאוריה" הפו" במילי�"את החוברת  הוציאה לאור על� 2005ביוני  

בסביבה טיפולית בלתי פורמאלית  ,והפרקטיקה של התערבות מקצועית ע� בני נוער

   .פותחה בסיוע ובמימו! הקר! למפעלי� מיוחדי� של ביטוח לאומיש
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 �מרכזי� מצליחי� להתגבר על הכי מחקרי הערכה המלווי� את התוכנית מצביעי

עוד עלה כי . התנגדות� הראשונית של בני הנוער ומעוררי� בה� את הצור" והרצו! בשינוי

ירה לא פורמלית היוצרת ובאו, ההמרכז נתפס על ידי בני הנוער כמספק מענה ייחודי ושונ

לגיטימציה לעבודה על מגוו! רחב של נושאי� ותו" שימוש באסטרטגיות חדשניות 

  .ואטרקטיביות

 כתובת לפנייה

      02#5603771/3:  טל –ר " אג) שח– משרד החינו" –לירו! טויזר 

  lironts@education.gov.il:דואר אלקטרוני  
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  וג בקהילהייש

  1040305 :סמל תוכנית

  

  תאור התוכנית

 �הפעלת עובדי� מאתרי� ברחוב ובמקומות בלוי של בני הנוער לאיתור נערי

  .ונערות  בסיכו! ובמצוקה

  

  מטרות התוכנית

 �  .במצוקהונערות שיקו� אישי של נערי

  .איתור אוכלוסיית בני נוער במצוקה בזירת פעילותה הטבעית

  .י�הקניית כישורי חי

  .השלמת השכלה

  .שיפור תפקוד לימודי ומקצועי

  .שילוב במסגרות נורמטיביות

  

  אוכלוסיית יעד

 �סיכו! וניתוק חברתי אשר לה� ,  המצויי� במצוקה13#18בגילאי ונערות נערי

ס) , בעלי דימוי עצמי נמו", קשיי� מהותיי� בהסתגלות למסגרת נורמטיבית

  .יי�תסכול נמו" ויחסי� בי! אישיי� לקו

  

  תיאור התהליך 

מדריכי� מאתרי� יעסקו באיתור זיהוי ויצירת קשר ע� אוכלוסיית נערי� בסיכו! במרחב 

  .פתוח ובסביבת פעילות� הטבעית

תיוו" וליווי של נערי� וצעירי� אל מסגרת לימוד ואל מסגרות של תעסוקה והכשרה בדגש 

�  .על שילוב� במסגרת טיפול של נוער וצעירי

ס נוער וצעירי� עומדת פעילות איתור� של בני "המדרי" המונחה על ידי עובמוקד עבודת 

האיתור נעשה תו" סיור רגלי וחיפוש אקטיבי אחר בני נוער . נוער וצעירי� בסיכו!

�  .משוטטי

  : ה/תפקיד המדריכ

, מת! יעו$. בסביבת פעילות הטבעית, יישוג  ויצירת קשר ע� בני נוער בסיכו!, ביצוע איתור

  .או הכשרה/ליווי האוכלוסייה למסגרת לימודי� ותיוו" ו

  :ס"תפקיד העו

�אבחו! . ביצוע תהלי" חבירה ויצירת קשר ראשוני ע� נוער בסיכו! במקומות המפגש שלה

  ביצוע התערבות טיפולית בשעת משבר וטיפול ראשוני , והערכת מצב בני הנוער בשטח

  . טווח בקהילההפניה למסגרת טיפול ארו". לקידו� מצב המטופל, בשטח
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  היקף הפעילות

  . שעות שבועיות10 ימי� בשבוע 3 י� כל אחד פועל ומדריכה מדרי"

  

  כח אדם

  ח" ש15,000 –משרה ¼ מדריכה מאתרת 

  . .#15,000 משרה   ¼ מדרי" מאתר   

  . . 30,000  # משרה 1/4ס נוער וצעירי� "עו

  

   תקציב ועלויות

60,000.  .  

   

  

  כתובת לפניה

  .צעירות וצעירי�, רי�השרות למתבג

  צעירות וצעירי�,  סג! מנהלת השרות למתבגרי�–שבי אהרו! 

  .050#6223038  #פלאפו! 
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  מועדון חינוכי טיפולי

  1040307 :סמל תוכנית

  

  תאור התוכנית

  .הפעלת מועדו! חינוכי טיפולי לנערי� בסיכו! ובמצוקה

  

  מטרות התוכנית

  .צוקהשיקו� אישי של נערי� במ

  .איתור אוכלוסיית בני נוער במצוקה בזירת פעילותה הטבעית

�  .הקניית כישורי חיי

  .השלמת השכלה

  .י ומקצועישיפור תפקוד לימוד

  .שילוב במסגרות נורמטיביות

  

  אוכלוסיית יעד

אשר לה� קשיי� , סיכו! וניתוק חברתי,  המצויי� במצוקה13#18נערי� בגילאי 

ס) תסכול נמו" , בעלי דימוי עצמי נמו", ורמטיביתמהותיי� בהסתגלות למסגרת נ

�  .ויחסי� בי! אישיי� לקויי

  

  היקף הפעילות

 �  . נערי� בסיכו! ובמצוקה25מספר משתתפי

  .צ" ימי� בשבוע בשעת אחה3המוקד יפעל 

  . שעות שבועיות10

  

  תיאור התהליך

  דגש ,קבוצת למידה, פעילות חינוכית וחברתית, קבוצות העשרה, עבודה קבוצתית

איתור בקהילה של בני נוער במצוקה . על סיוע אישי ליווי ותמיכה מקצועית

  .ושילוב� במועדו!

  

  כח אדם

  ח" ש20,940   משרה1/2מדרי" מאתר   
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  תקציב 

  ח"  ש17,000      סדנאות חינוכיות בתחומי אומנויות ספורט    

�   טיפול בבעלי חיי

  רכישת מזו! וציוד להפעלה        

  

37,940.   .  

  

  :כתובת לפניה

�  .צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

   סג! מנהלת השרות למתבגרי� צעירות וצעירי�–שבי אהרו! 

  .050#6223038  #פלאפו! 
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   עיר מתנדבת נוער–ן "עמ

  
  1040308 :סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

האמונה   במטרה לחזק את קהילהלמע! הבסיכו! או נערי� תוכנית התנדבות נערות 

: לאחר רכישת מיומנויות בתחומי� שוני� כמוזאת .  לתת ולהוביל שינוי�/ביכולת!

  .עריכת מסיבות וימי הולדת ועוד, מספרי סיפורי�, ליצנות רפואית

  .התוכנית מתקיימת בקבוצות של נערות או נערי� בנפרד

  

  מטרת התוכנית

    והנערי�העצמת הנערות

  .לנתינה והתנדבותוהנערי� רת הנערות חינו" והכש

  .לקהילהוהנערי� גישור בי! הנערות 

  

  תיאור התהליך

עריכת , מספרי סיפורי�, ליצנות רפואית: הנערות רוכשות מיומנויות בתחומי� שוני� כמו

  .מסיבות וימי הולדת ועוד

  . שעות4כל מפגש בי! ,  מפגשי הכשרה4#5למידה זו מתקיימת על פני 

הנערות מתנדבות בקהילה לקהל יעד המותא� לנשוא ההכשרה שקיבלו , הבתו� ההכשר

  .גני ילדי� מרכזי� קהילתיי� ועוד, בתי אבות, למשל בבתי חולי�, הנערות

  

  אוכלוסית היעד

 . המטופלות בשרות למתבגרי� צעירות וצעירי�15#18בגילאי או נערי� נערות  15

  . הקבוצות מתקיימות בהפרדה מגדרית

  

  ילותהיקף הפע

  . מפגשי רכישת מיומנויות בתחו� נשוא ההתנדבות4#5 

   .פעילות התנדבותית בקהילה לקהל יעד מותא� לנשוא ההתנדבות

  ס מלווה את הנערות במהל התנדבות!"עו

  

  כח אדם

  משרה ¼ ס "עו

  

  תעלויו תקציב
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  .בהתא� לנושא תוכנית ההכשרה וההתנדבות .  8,000 עד כשרה העלות לתוכנית ה
   .30,000 –משרה ¼ ס "עו

  .לשנה . #38,000כ כ"סה

  כתובת לפניה

�  צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

�  050#6223241  #מפקחת ארצית , וויי" מרי

   פלאפו!                       מחוז         ש� המפקחת

 �  050#6223039                     ירושלי�   ריקה אלקיי

  050#6223469                             ש "    ב  רבקה תבל 

  050#6223502                             א "    ת  חנה שטקלר 

  050#6223166)         מגזר ערבי (  חטו�   צפו! –נואל אבו 

  050#6223174   ) מגזר יהודי(     צפו!   אתי פסי 
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  תוכנית הכנה לשרות צבאי 

 1040309 :סמל התוכנית

  

  

  תיאור התוכנית

ה בישראל והינו מפתח לשילוב /השרות הצבאי בישראל מהווה צומת דרכי� בחיי כל צעיר

   .  זו הינה תוכנית הכנה לנוער בסיכו! לתהליכי הגיוס ולשירות עצמותוכנית .חברתי

  

  מטרות התוכנית

  .או הנערי� לעול� התוכ! של חיי הצבא/לחבר את הנערות ו •

 .או הנערי� לתהליכי הטרו� גיוס בלשכות הגיוס/ולהכי! את הנערות  •

 .ל"להגביר מוטיבציה להתגייס לצה •

להקל על תהלי" החיול והמעבר מחיי� אזרחיי� לחיי� צבאיי� רבי משמעת  •

 .וקפידה

  

  אוכלוסיית היעד

 16#18גילאי . או נערי� המטופלי� ביחידות העירוניות לטיפול במתבגרי�/ נערות ו15#20

  . ראשו! או שקבלו ומתקשי� לשת) פעולה ע� הצבאלקראת קבלת צו

  

  התהליךתיאור

  . שעות על פגישה3,  פגישות שבועיות10י� ישתתפו בתוכנית מובנית של /נערותה

�  : תכני המפגשי

  .הכנת בני הנוער למבחני הגיוס בלשכות הגיוס •

 .זכויות וחובות, אחריות, סמכות, משמעת: הכנת בני הנערות לחיי הצבא •

� נציגי צבאמפגש ע • :� .ות וחיילי�/מפקדי

 .בקורי� בלשכת גיוס ובסיס צבאי לדוגמא •

 .שיתו) ההורי� בתהלי" ההכנה לגיוס •

  

  כח אדם

  .צעירות וצעירי�, ס לטיפול במתבגרי�"עו

  

  עלויות
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  מרצי�, כיבוד, למימו! הסעות . 40,000

  .  ס ברבע משרה" עו30,000

  .  .70,000כ "סה

  

  כתובת לפניה 

  צעירות וצעירי�, בגרי�השרות למת

  צעירות וצעירי�,  סג! מנהלת השרות למתבגרי�–שבי אהרו! 

  .050#6223038  #פלאפו! 

  050#6223241 – מפקחת ארצית –מרי� ווי" 
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   נערות מובילות שינוי–ש .מ.נ

  1040310: סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

התוכנית יוצקת תכני� . י מנהיגות נשית צעירהתוכנית העצמת נערות ופיתוח גרעינ

  .מגדריי� לעול� התוכ! של הנערות תו" מת! מעני� לצרכי� היחודיי� של אוכלוסיה זו

  .התוכנית הינה בעלת אופי סדנאי תו" השתתפות פעילה של הנערות

  

  ת התוכניתומטר

  .העצמת נערות וצעירות בסיכו! •

 .פיתוח גרעיני מנהיגות נשית צעירה •

 .ת רפרטואר המתנדבי� בקרב נערות בסיכו!הרחב •

  

  אוכלוסיית היעד

או הנמצאות במסגרת הבתי� החמי� של השרות למתבגרי� /נערות המטופלות בקהילה ו

�   .17#18בגילאי . צעירות וצעירי

  

  תיאור התוכנית

כל מפגש שעתיי� תו" השתתפות ,  מפגשי� שבועיי�15 מועברת כסדנה בת תהתוכני

  .פותפעילה של המשתת

כוח וסמכות , תפקיד האישה, מיגדר, הפסיכולוגיה החדשה של האישה: תכני הסדנה

  ...יזמות עסקית ועוד, מנהיגות, נשית

  תוצרי הסדנה למנהיגות

ככוח מוביל וכדמויות , בבתי� החמי�, שילוב הנערות בפעילות התנדבותית •

  .להזדהות

  .ונותהעברת הרצאות של הנערות המנהיגות הצעירות במסגרות הש •

  

  עלויותתקציב ו

  .סיורי� וכיבוד, מרצי� בקורס הכשרה,  לתוכניתתמרכז: עבור . 40,000

  

  פניותלכתובת 

�  צעירות וצעירי�, השרות למתבגרי

 �  .050#6223241 מפקחת ארצית  –וויי" מרי

  

  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 187

 ' מלאכים בכחול'פרויקט "

  5520311: סמל התוכנית

 תיאור התוכנית

 �הצור" להתמודדות מערכתית . משמעותי במרק� החברתיעבריינות הנוער מהווה גור

  .האכיפה והשיקו�, הטיפול, לצמצומה הינו אב! בוח! לכל העוסקי� בתחומי המניעה

לאומית , משטרת ישראל רואה בטיפול בבני נוער בכלל ובנוער בסיכו! בפרט משימה ערכית

יביאו , משטרתיי�שילוב זרועות של כל גורמי המשטרה יחד ע� גורמי� חו$ , וחברתית

 .לאיגו� משאבי� ולפעולה מערכתית

ככלל בני נוער מעל גיל האחריות הפלילית אשר מבצעי� עבירות פליליות נחקרי� על ידי 

מ "א קרי רישו� פלילי ותיקי ט"כנגד� נפתחי� תיקי פ. שוטרי� מוסמכי� ממשרד הנוער

ע� שרות מבח! לנוער פ " בשת!קרי הלי" של טיפול מותנה שמתבטא במת! תקופת ניסיו

שממלי$ לגורמי המשטרה הא� להמשי" בהלי" הפלילי או לחילופי! על הלי" שיקומי 

 . טיפולי

פ "מוביל רצו! מצד גורמי המשטרה בשת" מלאכי� בכחול"הפרויקט אשר נבחר להיקרא 

 וזאת לצור"  על הקיי�הלי" מניעה הדרכתי וחברתי ייחודי נוס)ליצור גורמי הקהילה 

  .והר מחשבתי חדש ומת! הזדמנות שיקומית לאות� נערי�פתיחת צ

תכלול ליווי שוט) של , התוכנית תפעל בשיתו) פעולה וסיוע מקצועי של שירות מבח! לנוער

נציג מטע� העירייה וליווי מקצועי הכולל פירוח ובקרה על כלל הפרויקט של קצי! נוער 

 .יישובי

  

   התוכניתמטרות

מוסר , רצו! לתרו� לקהילה, אחריות אישית, הקניית ערכי� של אהבת הזולת  .א

 .ער" ההתנדבות, הכרת האחר, אישי

מת! כלי� להתמודדות ע� מצבי� שוני� בדגש על הימנעות מביצוע עבירות   .ב

 .פליליות

 .קירוב הקהילה לארגו! המשטרה בדגש על הכרת עבודתה  .ג

 .הקניית כלי� לצור" שילוב� כשגרירי� מובילי� בקהילה  .ד

 .הילה והרשות העירונית בהלי" שיקומ�סיוע לגורמי הק  .ה

  

  אוכלוסיית היעד

ללא (בעלי אחריות פלילית , פ שרות מבח! לנוער" בני נוער בעלי אחריות פלילית בשת20

אשר ביצעו עבירה פלילית ראשונה וכנגד� , )פ ע� שרות מבח! לנוער"הבדל של מי! בשת

 ביטחונו ושלומו של הקטי! אשר משפיעה באופ! ישיר על) טיפול מותנה(מ "נפתח תיק ט

 .והחברה
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  תיאור התהליך 

 וגיוס בני נועראיתור  .1

)  מפגשי�13כ "סה(  חודשי�3במש" , בתדירות של מפגש בשבוע פעילות קבוצתית .2

פ גורמי� מקצועיי� של " מת! הרצאות והדרכות בנושאי משטרה וחברה בשתהכוללת

המפגשי� . וגורמי� בקהילההרשות למלחמה בסמי� , שרות מבח! לנוער, משרד הנוער

� ).ז מפגשי� ותכני�"ראה נספח פירוט לו(  אשר תקצה לכ'  העירייהיתקיימו במקו

�כלל הפונקציות , במסגרת מפגשי� אלו יתקיי� מפגש פתיחה יחד ע� הורי הנערי

 .מקצועית הנוגעות ומפגש סיו� דומההמקצועיות וגורמי פיקוד משטרה והנהגה רשות 

מ הקבוע בחוק "סיו� הלי" הטעל תעודת גמר והמלצה ס חלוקת טקסיו� פרויקט ב .3

גורמי , הטקס יתקיי� בנוכחות ההורי�. )בשיתו) שירות מבח! לנוער (לסגירת התיק

 פיקוד משטרה והנהגת רשות מקומית

  
  כח אדם

  .  התוכנית מופעלת על ידי קצי! הנוער יישובי

 

  תקציב ועלויות
  

  שות על ידי גורמי� בקהילה ללא תשלו�התהלי" הקבוצתי כולל ההרצאות הנע

  . 1000 – תשלו� למנחה חיצוני – מפגש העשרה

  .3,150אוטובוסי� לשני ימי טיול 

 ח" ש500סבסוד ארוחת צהריי� ביו� הטיול  

 ח" ש4,000מחשב נייד  #הצטיידות 

  .300סבסוד  כניסה לאתרי� ביו� הטיול  

 .יהכולל שתי . 1,800 מפגשי� 13סבסוד אוכל ל 

 ח" ש10,750:   לשנה הראשונהכ עלות הפרויקט"סה

  

תקציב ההצטיידות מתבטל מה שמאפשר הרחבת מפגשי ההעשרה או , בשנה השנייה

� . טיולי

  

  כתובת לפנייה

, משטרת ישראל ראש חוליית מניעה והסברה מחלקת הנוער במטה הארצי, ויקי אלעמארי

6275432#050 ,com.gmail@vickyalimari   

  קצי! נוער יישובי
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� :דוגמאות לתכני

להל! דוגמא לתכני� על בסיס תוכנית שגיבשה יחידת הנוער בפתח תקווה שיזמה את 

  :                           הפרויקט

  

  

  

  

  

  

  

  תכני	  מפגש

מפגש פתיחת פרויקט ע� ההורי� וכלל   1

�  הגורמי� השותפי

רישו� , אחריות פלילית, ליליתעבירה פ  2

  .תעודת יושר, פלילי

בית , חקירה, חיפושי�, הכרת משרד הנוער  3

  .משפט

  אלימות נוער  4

5   �  סמי

 #ביקור במרכז רטורנו/סדנה/הרצאה

י מתא� המלחמה בסמי� "אפשרות ע

  ובאלכוהול

  הרצאה  בנושא אלכוהול   6

  הלשנה מול דיווח  7

  י רב הישוב" אפשרות ע#ערכי� ומוסר  8

  .א"יו� סיור לימודי שיטור ימי ת  9

  שרות מבח! לנוער  10

  אחריות אישית   11

  .סיור מורשת קרב בצפו!# #יו� כי)   12

13  �חלוקת תעודות והקרנת מצגת , טקס סיו

  .הפרויקט
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   listתוכנית אלכוהול 

  5520312 :סמל התוכנית
  

  תיאור התוכנית

בדגש על בני נוער ע� דפוסי שתיית , דה לש� איתור נוער בסיכו! נועlistתוכנית אלכוהול 

אלכוהול  מסוכני� ודיווח עליה� לגורמי רווחה מתו" הבנה שאיתור מוקד� יביא לידי 

�לרבות הידרדרות , טיפול מוקד� שיש בו כדי למנוע הידרדרות הנער במכלול ההיבטי

 . והחזרתו למסלול התקי!,  לפעילות עבריינית

מקומות ( טיפול בתופעת שתיית האלכוהול ואיתור בני נוער במרחבי� הציבוריי� ,בנוס)

יש בה כדי למנוע אירועי� אלימי� ,  כשה� שותי� אלכוהול)  'גני� ציבוריי� וכד, בילוי

 .  וכפועל יוצא מכ" חיזוק תחושת הביטחו! בקהילה

  
 מטרות התוכנית

 .איתור מוקד� של נוער בסיכו!  .א

 .ככל שנית! לגורמי� הרלוונטיי� לצור" הלי" טיפוליהפניית הנער מהר   .ב

 .התערבות למניעת פגיעה בקטי!  .ג

 .מניעת הידרדרות הקטי! לפעילות עבריינית  .ד

 .מניעת אירועי אלימות ואירועי� חריגי� אחרי�  .ה

 . העברת מסר  לבני הנוער בישוב לגבי צריכת אלכוהול  .ו

 .הגברת נוכחות ובולטות המשטרה במוקדי� רגישי�  .ז

ק  תחושת הביטחו! האישי בקהילה וכפועל יוצא מכ" חיזוק הקשר של  חיזו  .ח

 . המשטרה ע� הקהילה

  

 אוכלוסיית היעד

  נוער בסיכו! 

  
 תיאור התהליך

עובד יחידת הנוער במסגרת המשמרת שלו יסייר בנקודות רגישות במקומות  .1

ר ישפו" אלכוהול ויאת, ציבוריי� בזירת התחנה ויאתר בני נוער ששותי� אלכוהול

 במידת האפשר את מוכר האלכוהול 

  לעניי! סעי) זה ככלל. כאשר המשקה נדרש כראיה בשל עבירה הוא לא יושמד .2

 המאבק בשכרות שהופצו  מ ליישו� חוק"כמותווה בהנחיות אח הטיפול יהיה 

 .לשטח

 רישו� של בני נוער שצורכי� אלכוהול באופ! מופג! במקומות  עובד הנוער יבצע .3

 ) יוגדרו בהמש"(י� במצבי� שוני� של שכרות ציבוריי� ומצוי
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י החוק נית! להעביר "שעפ) לפקיד הסעד(שמות בני הנוער יועברו לגורמי טיפול  .4

 �ס למקו� "תבחיני� לצור" הפניה ואולי א) להגעת פק(לה� מידע אודות קטיני

 ). במקרי� המתאימי� תקבע במשות) ע� משרד הרווחה

תוכנית הלאומית לילדי� ולנוער בסיכו! ידווח  של ה במסגרת הועדות היישוביות .5

וכ! , אזורי� מועדי� וכיוצא בזה ,מוצא ,גילאי�(הנוער על כמויות ומאפייני� ' ק

   .)על מקומות הריכוז

  .עובד הנוער יפעל תו" שימוש באמצעי� שיועמדו לרשותו .6

 אמצעי	

 השגרתיות  רכב שיאפשר לכוח אד� מבצעי ניידות שלא על חשבו! המשימות: ניידות

  . של התחנה

 .  מחשב נייד ופלאפו! שיאפשר רישו� ותיעוד של הקטי!: תיעוד

  

 עלויות תקציב 

  התקציב מחושב לפי עלות של ניידת אחת לכל תחנת משטרה ביישוב 

 לחודש . 2,650: השכרת רכב

 לחודש  . 2,000:     דלק

 לשנה . 3,500: מחשב נייח

  לשנה .4,000 #מחשב נייד

 לשנה . 1,000: פלאפו!

  לשנה הראשונה.  64,300: כ הוצאה שנתית"סה

! לנצל את נית, במידה ואי! צור" ברכישת מחשבי� נוספי�, בשנה השנייה והשלישית

  . הסכו� שנועד למיחשוב לפעולות כפו) לאישור אשת הקשר

  

  כתובת לפנייה

, מטה הארצימשטרת ישראל ראש חוליית מניעה והסברה מחלקת הנוער ב, ויקי אלעמארי

6275432#050 ,com.gmail@vickyalimari   

  

  

  טבלת רישו	 ודיווח : נספח 

  

' מס

  סידורי

מקו	   שעה  תארי'

  האירוע

תאור 

  האירוע

פעילות 

  השוטר

ש	 

  הנער

כתובת 

  הנער

  הערות
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   השכלה לנוער בסיכון-ב "הל

  

  2220313 :ל התוכניתסמ

  תיאור התוכנית     

 �תוכנית לימודי� אישית וקבוצתית עבור נערי� ונערות שמעונייני� ומסוגלי� ללמוד ולסיי

�  .בסיוע של היחידה לקידו� נוער, מסלולי השכלה תיכוניי

  

                      התוכניתמטרות

שלמת השכלה תיכונית מת! הזדמנות נוספת לנוער בסיכו! לתגבור לימודי לקראת ה

 .ה" לקבל תעודת גמר תיכונית במסגרת תוכנית היל#מת! הזדמנות לנוער מנותק . פורמאלית

  

  אוכלוסיית היעד

�שאינ� עומדי� , 14#18גילאי , המטופלי� ביחידות לקידו� נוער, ות מנותקי� ובסיכו!/נערי

 .  לזכאות הבסיסיתנוס) מעברבתנאי הזכאות הפורמאלית או בני נוער הזקוקי� לתגבור 

  .אינטנסיבי וממוש", בעלי מוטיבציה ויכולת התמדה במסלול לימודי� אישי וקבוצתי

              

             תיאור התהליך

תו" יצירת הצלחה מהירה , התוכנית מבוססת על תוכנית לימודי� ממוקדת לקראת בחינה

הלמידה הינו אישי מסלול . בתחילת התוכנית להעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה

טיפולי למשתתפי #במסגרת התוכנית נית! ליווי חינוכי).  נערי� בקבוצה4לפחות (וקבוצתי 

  .ליווי תהלי" הלימוד ועוד, קשר ע� המשפחה: הקבוצה הכולל

  

                 כוח אדם

ולהפעיל את התוכנית  טיפולי לכל קבוצה שבאחריותו ללוות את הקבוצה #עובד חינוכי

י מקצועות "עפ(מורי� בעלי ניסיו! בתחו� ההכנה לבחינות בגרות .  טיפוליתהחברתית

  ).הלימוד

      

   ועלויותתקציב

  . בני נוער8)4לקבוצה בת 

  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

        

  ח" ש50,000  ח" ש1,600   שעות60  מדרי" מלווה

  ח" ש80,000  ח" ש3,200   שעות60  מורי� בשעות

  ח" ש130,000    כ עלות כוח "סה
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�  אד

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

  ח" ש20,000    )חברתית#פעילות חינוכית(תפעול      

      הצטיידות 

נשאר במשרד ( חודשיות'  ש4הדרכה   

  )החינו'

  ח" ש12,000  ח" ש1,000

      השתלמויות 

  ח" ש32,000    כ הוצאות"סה

  

   שנתיתעלות  עלות חודשית  

  ח" ש162,000    ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  

  לפנייהכתובת 

  משרד החינו" מינהל חברה ונוער

  אג) קידו� נוער

  חיי� להב

  03#6896193/4: טל

 chaimla@education.gov.il:  כתובת מייל
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  המכון להעצמה חינוכית

  2230314 :סמל התוכנית

  

  תאור התוכנית

� באה לענות על קשיי, ע� בתי הספרהפועלת בשיתו) פעולה , עצמה חינוכיתתכנית לה

�באמצעות ליווי התלמידי�  של תלמידי� בעלי הישגי� נמוכי� רגשיי� ולימודיי

  .ט# שני� בכיתות ז3המתקשי� לאור" 

� שמטרת� לשפר את כישוריה� הלימודיי� ,התוכנית מורכבת משלושה מעגלי

להתמקד בתפקיד שממלאי� ההורי� בתהליכי הלמידה של והחברתיי� של התלמידי� ו

�   .ילדיה

  עברית ואנגלית,  צמצו� פערי� מוא$  במקצועות הלימוד מתמטיקה#במעגל הלימודי

   סדנאות קבוצתיות שבועיות  להעצמת בני הנוער – המעגל החברתי

  . מפגשי סדנא להורי�10והמעגל המשפחתי 

לאפשר לה� לממש את היכולת שלה� ; ער הללוהתכנית שמה למטרה את העצמת בני הנו

באמצעות הדרכה ותמיכה ,   כל זאת,לעמוד בזכות עצמ� ולהצליח בלימודיה� בבית הספר

 �להבנה שהצלחת� היא דבר אפשרי שנית! להגשימו ' צעד אחר צעד'באופ! שמביא אות

   .ולממשו

  

  מטרת התכנית

  מניעת נשירה סמויה וגלויה 

 לממש את היכולת שלה� לעמוד בזכות עצמ� ולהצליח תלמשתתפי התוכנילאפשר 

  בלימודיה� בבית הספר

  צמצו� פערי� לימודי מוא$

  .שיפור  הדימוי העצמי של התלמיד וחיזוק האמונה ביכולת העצמית #העצמת בני הנוער 

  .חיזוק  וטיפוח הכשרי� אישיי� וחברתיי� של התלמיד ועידוד מנהיגות בקבוצה

� בטיפוח הקשרי� המשפחתיי�העצמה והדרכת ההורי.  

   

  אוכלוסיית היעד

  .  ט#התכנית מיועדת לילדי� ונוער בסיכו! ובעלי ההישגי� הנמוכי� בשכבה בכיתות ז

  

  תיאור התהליך
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� המביאי� את התלמיד להצלחה ומשפחתיחברתי , לימודי :המכו! פועל בשלושה מעגלי

  .לימודית וחברתית

חת רכז חינוכי  ההישגי� הנמוכי� משכבה אחת ת תלמידי� בעלי26ס נבחרי� "בכל  בי

 מנחה סדנאות 1,  מנחה מקצועי1,  מדריכי� חברתיי�2,    מתרגלי�2 , מורי�2בסיוע של 

 �  .הורי

  . שעות4 ימי� בשבוע שכל מפגש 2צע פעילות הקבוצה מתחילה בסו) יו� הלימודי�  בממו

  .ופעילות חברתית, האצה לימודית, ההפעילות כוללת ארוח

  ). קבוצות2במסלול זה יפעלו ( תלמידי� 12#10הלמידה היא בקבוצות קטנות בי! 

  :התחו	 הלימודי

, מתמטיקה: י האצה לימודית  בתחומי הדעת"התכנית שמה דגש על  צמצו� פערי� ע

  :תחו� זה בנוי משני שלבי�. לשו!  ואנגלית

� בכל שבוע לשלושה  התלמידי� נפגשי#  עד שמונהמבצע לימודי הנמש" כששה שבועות. 1

 �כ שעות "סה,  בסו) התקופה יתקיימו  ימי מרתו!. שעות4למש" מפגשי� אחר הצהרי

  .שעות 70#80לימוד בתקופה זו  בי! 

בהיק)  ,פע� בשבוע, נפגשי� התלמידי� עד סו) השנהע� תו� המבצע הלימודי   :שימור. 2

  .לשימור והאצה לימודית שעות   4של 

מודיי� ותכנית שימור עד סו)  מבצעי� לי3וד התלמיד יעבור  שנות הלימ2#3במהל"  

  . השנה

  :התחו	 החברתי

  .מפגשי� בשנה 20#25 בממוצע שעות  2התלמידי� נפגשי� בכל שבוע למפגש  של  

�ל מעגל  המשפחה ומעג,  הקבוצתי#המעגל האישי, התכנית נוגעת בשלושה מעגלי

ות החברתית יתקיימו ימי שיא ופעילות בנוס) לפעיל, הקהילתי המסתיי� במיז�  קבוצתי

  . קהילתית

שלישת יכשיר המכו! את התלמידי� לקראת תכנית מדריכי� /לקראת סו) השנה השנייה

 �לשמש שותפי� ותומכי� בעזרה , אשר מטרתה לתת ולתרו� לקהילה, "כוח דוד"צעירי

  . לימודית וחברתית לתלמידי� חדשי� בתכנית

  :התחו	 המשפחתי

וכ! מהשיחות האישיות ע� ההורי� יעמיד המכו! סדנת , י הבית של הרכזלאחר  ביקור

�  . למידה להורי

  . מפגשי�5  מפגשי� ובשנה השנייה  10בשנה הראשונה יתקיימו 

תו" , מתבגר#אימו! באינטראקציות הורה, המפגשי� יעסקו בנושאי� הנוגעי� בהורות

  .מכות הנחיה בשימוש במתודות ישירות להצבת גבולות והפעלת ס

  . מפגשי� משותפי� של ילדי� והורי�במהל" השנה ההורי� יהיו שותפי� בארבעה 
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  כח אדם

  אחראי על הפעלת התכנית בישוב על ההיבטי� הפדגוגיי� והמנהלתיי� #מנהל #מנחה

 תפקידו להיות המתא� בי! התלמיד הבודד לבי! #רכז קבוצה המפעיל את התכנית 

�  פדגוגית ומנהלית על קבוצת התלמידי� חינה באחראי מ.  הגורמי� השוני

  .  ניסיו! בהקניית מיומנויות למידהיבעל,  ידע ובקיאות בחומרי בעל# מורה

  , י� ובאחריות המורי� למורי� המסייע#מתרגל 

יקפה  ה#תוכנית לימודי� מסייע בקביעת ,  שולט בחומר הלמידה#מנחה דיסציפלינארי

   וחלוקתה ברמת  נושאי� ושעות

  .י תכני המכו!"עפ,  תכנית חברתית  בעל ידע וניסיו! בהפעלת–ברתי מדרי"  ח

  �   מומחה ובעל ידע וניסיו! בהפעלת סדנאות הורי� –מנחה הורי

  הכשרת הצוות החינוכי

  .י המכו!"השתלמות  רכזי� וצוותי ההוראה והחברתי ע •

ע ולאופ! בו יכול המורה לסיי, הכרת התהליכי� אות� עוברי� התלמידי� בקבוצה •

 .לתלמיד לייש� בשיעור את מטרות השינוי

  המדריכי� החברתיי� ומנחה ההורי� , לווי והנחיה של המורי� , הדרכה  •

  

  תקציב ועלויות 

  )בוצה המתחלקת לשתי קבוצות  קטנותק( .  129,000 תלמידי� 26עלות לקבוצת לימוד 

�מדריכי� , י� מנחי� מקצועי, מורי�, שכר רכז: העלות כוללת את כל המרכיבי� הבאי

�ימי , הנחייה , השתלמויות , הכשרה , נסיעות , ארוחת צהרי� , מנחה הורי�, חברתיי

  .  שיא  

 � עלות שנתית   כוח אד

ח" ש21,425 רכז קבוצה   

ח" ש32,125 מורה  

ח" ש19,475 מתרגל  

ח" ש3,250 דיסיפלינארי '  מנחה מקצוע  מתמ  

ח" ש3,250 מנחה מקצוע  לשו!  דיסיפלינארי   

 �ח" ש19,169 מדרי"  סדנאות תלמידי  

 �ח" ש5000  מנחה סדנאות הורי  

ח" ש103,694 כ כוח אד� "סה  

   הוצאות  

 �3,000.  נסיעות תלמידי  
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  10,260.  ארוחות 

3,000.  הצטיידות וציוד משרדי   

 �2,000.  גיבוש תלמידי  

  . 2500 השתלמות 

  25,760.  כ  שוטפות"סה

  129,454.  כ הוצאות "סה

  

  

  כתובת לפניה 

  02#5603770   תמי פתחיה –אג) שחר ,משרד החינו" 
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  תוכנית קידום וחינוך לבריאות למתבגרים והוריהם

  3330315 :סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

� רבי� הגורמי� לעיתי� העשור של גיל ההתבגרות מאופיי! בשינויי� התפתחותיי

הסיכוני� הקשורי� . המיניי� המתעוררי� בגיל זה� בהתמודדות ע� הדחפי� קשייל

�סיכוני הריו! לבני זוג שאינ� בשלי� או מוכני� : להתנהגות מינית ה� בעיקר משני סוגי

על מנת לעזור לבני . לכ" והסיכוני� הקשורי� להעברת מחלות מי! כולל מחלת האיידס

 � ו בתקופה ז, ואת הוריה�רצוי להדרי" אות�הנוער להתפתח בהדרגה לבוגרי� בריאי

   .מהות התהליכי� העוברי� עליה�אודות 

  

  ת התכניתומטר

  
להבי! ולהפני� את תהליכי , הורי� שבאוכלוסיית היעד לדעתלו למתבגרי� לאפשר

�  .נפשיי� והחברתיי�, גיל ההתבגרות מההיבטי� הפיזיולוגיי

  .נפליקטי�לפתח מודעות והעצמה להתמודדות ע� דילמות וקו

�  :יעדי

  .ולהורי� אודות תהליכי גיל ההתבגרות מתבגרי� להקנות ידע ל .1

 . בי! זוגית וקשר הורה ילד, לעבד תהליכי תקשורת נורמטיבית בי! אישית .2

  .לעבד ולהבי! משמעות גבולות ובסמכות הורית .3

 .לעבד סטריאוטיפי� מיניי�ה�  ולהוריבני הנוערלאפשר ל .4

 .הנבונה  על חשיבות התזונה�והוריה בני הנוער עות� שללהקנות ידע ולהעלות את מוד .5

להעמיק ידע לבני הנוער והוריה�  ולהבי! משמעות  התנהגויות סיכוניות והתמודדות  .6

  .ע� לח$ חברתי

  .לעבד ולהטמיע תהליכי אסרטיביות, להבי!הוריה� ו בני הנוער ללמד את .7

  .מו והבנת תהליכי  פרידהמסיו, לאפשר להכיר  תהליכי� רגשיי� הנובעי�  מפתוח קשר .8

  .לעבד תהליכי פתרו! קונפליקטי�  בני הנוער ללמד ולהעצי� את .9

  

   אוכלוסיית היעד

  והוריה� בסיכו!ונערי� נערות 

  
  תהליךתיאור ה
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מחלקה לקדו�   , במהל" השנה בשיתו) ע� מחלקת הרווחה של הרשותהתכנית תועבר

�: ל"צועי המומחי� בנושאי� הנ צוות רב מקבהנחיתו של , נוער ומרכזי� הולסטיי

/ לקבוצות ההורי� מגשרת  ,מנחת קבוצות, עובדת סוציאלית ,דיאטנית, אחיות, י�רופא

�  .במרכזי� הוליסטיי

 10מתוכ�  , ני הנוער בשכונות מפגשי� שיתקיימו אחת לשבוע במועדו15התכנית תכלול 

  .  בנפרד ומפגש סיו� משות) מפגשי� להורי�4  ,י�מפגשי� למתבגר

  

  ועלויותתקציב 

  

 � . 11.000 שכר מרצי

  .1.000 גישור ותרגו� שפתי ותרבותי

 .  500 אמצעי  המחשה

 . 1.000 שי  לבני הנוער

 .  400 שונות

 . 13.900  כ"סה

  

  כתובת לפנייה

  נפתית/לשכת הבריאות המחוזית
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 נערות בעלייה

  4410316: סמל התוכנית

  

  ניתתאור התוכ

   תוכנית סיוע וליווי רגישי תרבות לנערות עולות המצויות בשוליות ובמצבי סיכו!

  

   מטרות התוכנית

מצבי� המעידי� על בעיות קשות               /הקטנת אחוז הנערות העולות המפגינות התנהגויות •

  בתחו� הרגשי

• � הקטנת אחוז הנערות  העולות שמדווחות על מצבי� קיצוניי

   הנערות  העולות המפגינות התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביותירידה באחוז •

  

                                                                                                                                            אוכלוסיית היעד

בגילאי , 1990 למשפחות שעלו לישראל החל משנת נערות עולות או אלו שנולדו בישראל. א

  : והסובלות מהבעיות הבאות12#18

 :                                                                                                          השתייכות למשפחה •

  .נערות עולות  שיש בעיות קשות בקשר בינ! לבי! הוריה!

ות  שלהוריה! יש קושי רציני להתמודד ע� התנהגות! ולהציב לה! נערות עול

  גבולות

:                                                                                                          רווחה ובריאות רגשית •

�  נערות עולות  המפגינות התנהגויות המעידות על קשיי� רגשיי

                                                                                                :והשתלבות  חברתיתהשתייכות  •

�  נערות  עולות המתקשות בהסתגלות וביצירת קשר ע� אחרי

                               :                                                                  הגנה מפני התנהגויות סיכו! •

                                                 �נערות  עולות המגלות סימני� של שימוש באלכוהול או בסמי

  נערות עולות המפגינות התנהגות מינית לא תקינה

  

  אמהות לנערות  עולות המשתתפות בתוכנית.   ב

  

   תיאור התהליך

זיהוי ומת! סיוע , תוספתית ומיועדת לאיתור, ת השלמתיתהתוכנית  משמשת כתוכני

בדגש על חילוצ! ממעגל השוליות ומת! , לנערות עולות המצויות במצבי הסיכו! לעיל

  .אפשרות לחיי� נורמטיביי� יצרניי� בקהילה
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המענה מכוו! לחיזוק הקשר ע� המשפחה והא� כבסיס ליצירת תחושת שייכות לחברה 

  .חה כעוג! משמעותי להתמודדות ע� הקשיי�ולקהילה ולראיית המשפ

   נערות עולות ואמהותיה!20התוכנית תכלול   •

  העובדת הסוציאלית תהיה דוברת שפת!  של הנערות והאמהות  •

הפעילות תתקיי� תתחת המטרייה המקצועית של השרות לנערות וצעירות  •

 .ביישוב

העולות לקיי� את  היישוב יעמיד מרחב נערות ייעודי ייחודי בו תוכלנה הנערות  •

מרחב נערות בבית הספר בתיאו� ע� , מרחב נערות בבית הח�: לדוגמא(הפעילות  

 ).או מרחב נערות במסגרת מרכז נוער,מערכת החינו" 

 . התוכנית תכלול טיפול פרטני וקבוצתי על פי הצור" •

לכל נערה בתוכנית תיבנה תוכנית התערבות אישית המבוססת על כוחותיה  •

 . " חיזוק התחומי� בה� היא מתקשהויכולותיה תו

• �תרבותיי� , תקציב הפעילות יכול להיות מיועד למת! מעני� השלמתיי� חינוכיי

 . כפרט וכקבוצה, וחברתיי� תו" הלימה לצרכי הנערות

•  �אמהותיה! של הנערות מוגדרות כקבוצת יעד להתערבות במקביל לעבודה ע

 .הנערות

 3 תשתתפנה בפעילות  הייעודית לפחות הנערות העולות. התוכנית היא תוספתית •

הנערות תהיינה זכאיות  ג� לסיועי� הניתני� לכלל הנערות , בנוס).  פעמי� בשבוע

  . המטופלות ביישוב בהתא� למצב!

  

  כוח אדם

  עובדת סוציאלית  דוברת שפה רלוונטית לאוכלוסיית היעד

מקצועי הרלוונטי ההדרכה וההכשרה של  העובדת הסוציאלית תיעשה באמצעות השרות ה

האחריות לקיו� ההדרכה ). היחידה לנערות וצעירות: דוגמא (לעבודתה ברשות המקומית 

  . וההכשרה  חלה על אחראי המענה ביישוב

  

   תקציב ועלויות

  

 �  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד

   . 65,000   . 5416  חצי משרה  עובדת סוציאלית 

                   כ עלות "סה

�  כוח אד

  5416 .   65,000 .   

  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 202

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

 פעילויות חברתיות וחינוכיות  #  1תפעול 

,  העשרה ותגבור לימודי, כגו!: שונות 

�סדנאות , פעילויות פנאי , קורסי� , חוגי

פעילות , בנושאי מיניות ומניעת התמכרויות 

  ערותאו הורי הנ/ע� האמהות ו

3000 .   36,000 .   

      הצטיידות 

י היחידה לנערות וצעירות " ע#הדרכה 

  ביישוב

    

 העובדת הסוציאלית  –השתלמויות 

בתוכנית תשולב במער" ההשתלמויות של 

  השרות לנערות וצעירות ביישוב  

    

   . 36,000   . 3000  כ הוצאות"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  

   . 101,000   . 8416  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  מקורות מידע

:  מצוי באתר האינטרנט של המשרד לקליטת העלייה – בית ח� ויוצר #פינה בלב

www/moia.gov.il  , שרות הרווחה

http://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/3F6716C0-F3BD-48A4-B154-

E75F0DE8996D/0/BaitHAmVeYozer.pdf  

  

  כתובת לפנייה

  המשרד לקליטת העלייה:   ממשלתי  משרד 

  שרות הרווחה:           אג)  מפקח 

  מנהלת שרות הרווחה, שרה כה!:        ש� המפקח  

 �  02#6750323: פקס  ,  02#6752744 , 02#6752624:               טלפוני

  li.gov.moia@sarac:       כתובות מייל  

  

                                                 
בעת הגשת  התוכנית התקציבית לאישור המשרד לקליטת העלייה יש להגיש פירוט מלא של התכני� והעלויות של  1

  . כל אחת מהפעולות הנכללות בסעי) זה
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  נערות עולות במרחב הפנאי

  4410317 :סמל התוכנית

  

  תאור התוכנית

יצירה והפעלת מרחב פנאי ייחודי המיועד לנערות עולות במסגרת פעילות מרכז נוער 

  . כוללני הפועל ביישוב 

  

   מטרות

הבטחת  מרחב פנאי  רגיש תרבות לנערות עולות במצוקה ובסיכו! כאלטרנטיבה לסכנות 

  הרחוב

  :   התוכניתיעדי

מצבי� המעידי� על בעיות קשות               /הקטנת אחוז הנערות העולות המפגינות התנהגויות •

  בתחו� הרגשי

• � הקטנת אחוז הנערות  העולות שמדווחות על מצבי� קיצוניי

 ירידה באחוז הנערות  העולות המפגינות התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביות •

 כישורי� או מיומנויות,  ללא תעודה18ת העולות המגיעות לגיל צמצו� אחוז הנערו •

שילוב אנשי מקצוע ותפיסות טיפוליות העונות על צרכי� יחודיי� של אוכלוסיות  •

  ייחודיות

  

                                                                                                                                          אוכלוסיית היעד

בגילאי , 1990נערות עולות או אלו שנולדו בישראל למשפחות שעלו לישראל החל משנת . א

  : והסובלות מהבעיות הבאות13#18

                                                                                                          :השתייכות למשפחה •

  .נערות עולות  שיש בעיות קשות בקשר בינ! לבי! הוריה!

נערות עולות  שלהוריה! יש קושי רציני להתמודד ע� התנהגות! ולהציב לה! 

  גבולות

   :                                                                                                       רווחה ובריאות רגשית •

�  נערות עולות  המפגינות התנהגויות המעידות על קשיי� רגשיי

:                                                                                                השתייכות והשתלבות  חברתית •

�  נערות  עולות המתקשות בהסתגלות וביצירת קשר ע� אחרי

:                                                                                                 !הגנה מפני התנהגויות סיכו •

                                                 �נערות  עולות המגלות סימני� של שימוש באלכוהול או בסמי

  נערות עולות המפגינות התנהגות מינית לא תקינה
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     לנערות  עולות המשתתפות בתוכניתאמהות.   ב

  

  תיאור התהליך

פעילות ייחודית לנערות עולות המצויות במצבי הסיכו! לעיל במסגרת מרכז נוער  כוללני 

  .הפועל בשעות הפנאי

  .  שעות שבועיות25כ " ימי� בשבוע  ובסה5המענה מכוו! ליצירת מרחב ייחודי שיפעל 

שרות באמצעות עבודה קבוצתית על תכני� כגו! התוכנית תאפשר  רכישת מיומנויות התק

. מיניות  ועוד, חיזור אלי�, פתרו! קונפליקטי�, אסרטיביות, זהות אישית ותרבותית

מרחב הפנאי מהווה מענה מוג! המאפשר שימוש בקבוצה ככלי לפיתוח והעצמת כוחות 

  . י! דוריתו" חיזוק הקשר בי! הנערות להוריה! וצמצו� הפער הב, פנימיי� של הנערות

 נערות 30% # נערות עולות ו70%תמהיל הקבוצה יאפשר .  נערות#25 30הקבוצה תכלול  

  . וותיקות

הצעירות והבוגרות במקו� כדי לאפשר : יש לתת את הדעת לקבוצות גיל שונות של הנערות

במידת הצור" תופעלנה שתי קבוצות  תו" חלוקת הזמ! . השתתפות הנערות הנזקקות

  . ה!והמרחב לצרכי

התוכנית תאפשר התייחסות משולבת פרטנית וקבוצתית לכל אחת מהנערות העולות 

  . שבתוכנית

בעלות , בדגש על הקניית מיומנויות תעסוקתיות, התוכנית תכלול  פעילויות העשרתיות

  :אוריינטציה טיפולית כגו!

  .קבוצת מנהיגות המפעילה בני נוער אחרי� במרכז •

• �  קבוצת מחשבי

  ת מיומנויות תעסוקתיות סדנאות להקניי •

 י הנערות  "קורסי� המאפשרי� קבלת תעודת עיסוק במקצועות המבוקשי� ע •

 . פעילויות פנאי לילדי� צעירי� ועוד, סדנאות להפעלת  חגיגות ימי הולדת •

 סדנאות בישול •

  סדנאות לחיזוק הקשר בי! האמהות לבנות •

  

  כוח אדם

  ותעובדת סוציאלית  דוברת השפה העברית ושפת הנער

  מדריכה דוברת השפה העברית ושפת הנערות 

  

   תקציב ועלויות

 �   נערות עולות 30:  מספר משתתפי
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  עלות שנתית  עלות חודשית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

   . 100,000   . 8333   משרה 75%  עובדת סוציאלית 

     . 50,000   . 4160   משרה 50%  מדריכה

   . 150,000  12,493    כ עלות כוח אד�"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

מיועדות להפעלת פעילויות : תפעול  

קורסי� כולל , חוגי�, סדנאות, העשרתיות 

�  . חומרי

8333  100,000 .   

�ח " ע#הצטיידות והוצאות תחזוקת המקו

  הרשות המקומית

    

*  שעות חודשיות 8  הדרכה  והכשרה

290 . =2320 .   

27,840 .   

ח הגו) המפעיל את "  ע–ויות השתלמ

  )רשות או גו) מפעיל ( התוכנית 

    

   . 127,840   . 10,653  כ הוצאות"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  

   . 311,639  33,799  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

  

  כתובת לפנייה

  המשרד לקליטת העלייה:    משרד ממשלתי 

  שרות הרווחה:           אג)  מפקח 

  מנהלת שרות הרווחה, שרה כה!:        ש� המפקח  

 �  02#6750323: פקס  ,  02#6752744 , 02#6752624:               טלפוני

  il.gov.moia@sarac:       כתובות מייל  
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  מעגלים  

  2230318: סמל התוכנית

  תאור התוכנית

תלמידי התיכו! אשר מיועדת לינה תוכנית כוללנית למניעת נשירה אשר ה מעגלי� תוכנית 

 �התוכנית מבוססת . לנשירהבסיכו! גבוה מתקשי� להשתלב במסגרת החינוכית  ונמצאי

, חברתי#לתחו� הרגשי, לתחו� הלימודיבמסגרת התוכנית נית! מענה  #כוללני על מודל 

התוכנית מציעה לבני הנוער . י" וכ! לשיתו) המשפחה בתהלתעסוקתי#לתחו� המקצועי

למידה משמעותית במקצועות הליבה לצד הכשרה מקצועית ספציפית וכ! העצמה רגשית 

�  . והקניית כישורי חיי

  

  מטרות ויעדי  התוכנית 

חיזוק תחושת , שיפור ההישגי� הלימודיי�, מניעת הנשירה הגלויה והנשירה הסמויה

לולא התערבות זו עלולי� לסיי� . ול� העבודההמסוגלות והדימוי העצמי והכנה למעבר לע

ללא תעודות פורמאליות כלשה!  ,בני הנוער את לימודיה� ללא השכלה תיכונית מלאה

  .וללא כישורי� שיאפשרו לה� השתלבות מוצלחת בשוק העבודה ובחיי� בכלל

  )כפי שמוגדרי	 על ידי התוכנית הלאומית(יעדי תוצאה 

מצאי� במסגרת כלשהי או שנמצאי� במסגרת א" ה� הקטנת אחוז בני הנוער שאינ� נ •

"� .ממנה" נושרי� סמויי

כישורי� ומיומנויות ,  ללא תעודה18צמצו� אחוז בני הנוער המגיעי� לגיל  •

 .המאפשרי� את השתלבות� בשוק העבודה

ירידה באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביות  •

  .ויות אלה בקרב�וירידה בהיק) התנהג

 . אינ� משתלבי� במסגרת עיסוק נורמטיבית18 אחוז בני הנוער שבהגיע� לגיל הורדת •

  

  אוכלוסיית היעד 

הנמצאי� בסטאטוס של נשירה סמויה ובסיכו! ) ' יב#'י(התוכנית מיועדת לתלמידי התיכו!  

, גי� נמוכי�היש, תלמידי� אלו מאופייני� בהיעדרויות רבות. ס"גבוה לנשירה גלויה מביה

  . תחושות של ניכור ובעיות התנהגות, בעיות חברתיות בבית הספר

  

  תאור התהליך

 לתחו� הלימודי ולאופק  , חברתי#תוכנית מעגלי�  לנוער בסיכו! נותנת מענה לתחו� הרגשי

שיפור המוטיבציה וההישגי� , התוכנית שמה דגש על העצמה רגשית. תעסוקתי#המקצועי

� אקטיבי וצמוד של מחנ" הקבוצה  קצוע עניי! ע� גוו! תעסוקתי וקשרהצלחה במ, הלימודי
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  .ע� התלמיד ומשפחתו

מתקיימת בתו" מתח� בית הספר ,  כולל המרכיב התעסוקתי, התוכנית על כל מרכיביה

הצוות החינוכי בבית הספר מקבל ליווי מקצועי , בנוס). המקי) ומשתלבת במער" הלימודי

הכשרה זו תשפיע ג� על , כלי� לעבודה ע� נוער בסיכו!ומשתת) בהכשרה לקבלת ידע ו

�   .עבודתו העתידית של הצוות ע� בני נוער נוספי

  : תלמידי� וכוללת את המרכיבי� הבאי�25קבוצה של /התוכנית מיועדת לכיתה

 המחנ" הינו .ס מתו" צוות המורי�"י מנהל ביה"ימונה ע מחנ" הקבוצה )מחנ' מוביל   •

הצוות החינוכי ,  התלמידי�– המעורבי� בתוכנית פסיפס דמות מרכזית עבור כל

�ולכ! עליו להיות בעל , הוא מהווה דמות חינוכית משמעותית ומובילה בתוכנית. וההורי

 שעות שבועיות לעבודה 4  המחנ" פועל.יכולת הנהגה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

 ר עבודה מול מורי� אחרי� בבית הספ, פרטנית לביקורי בית

הצלחה לימודית משמעותית באמצעות יעד מוגדר על  הובלת התלמידי� ל– תגבור לימודי •

שיטת העבודה תתבסס על לימודי� . ומאתגרת בסיס תוכנית לימודי� אינטנסיבית

 תלמידי� במטרה להגיש 12מואצי� של שניי� או שלושה מקצועות בקבוצות קטנות של 

 . ועותאת התלמידי� לבחינת הבגרות באות� המקצ

ק וזיחל , התלמידי�להעצמת )  תלמידי� בקבוצה12( פעילות קבוצתית – העצמה רגשית •

כל תלמיד בתוכנית משתת) בשעתיי� .  שלה�מסוגלותהתחושת י� העצמי ולפיתוח דימוי

�  . שבועיות של העצמה רגשית בהובלת מנחה קבוצות בעל הכשרה בתחו

במסגרת  # )הצטיידות+ שעות הוראה ( פיתוח מיומנויות מקצועיות/הכשרה תעסוקתית  •

התוכנית משתתפי� התלמידי� בקורסי� מקצועיי� שבסופ� יקבלו תעודה פורמאלית 

מוסיקה ויצירה בסביבת עבודה , טכנאות מחשבי�, משמעותית כדוגמת צילו� דיגיטלי

 . ממוחשבת ועוד

 . בוע פעמי� בש2#3,  התלמידי� יקבלו ארוחת צהריי� חמה בימי הפעילות– הזנה •

התוכנית . פעילות הפגתית שמטרתה לגבש וללכד את חברי הקבוצה #  פעילות חברתית •

� ימי פעילות חווייתיי2כוללת  .  

 מקו� לה להעניק יש וככזאת הנוער בני בחיי מרכזי מקו� למשפחה #  שותפות ההורי	 •

 בית במהל" התוכנית מחנ" הקבוצה יערו" ביקורי.  תהלי"ב מלאה לשותפה אותה ולהפו"

�ישתתפו ההורי� בסדנה בה יקבלו כלי�  , בנוס). וישמור על קשר קבוע ע� ההורי

במהל" .בעיקר בכל הקשור לגיל ההתבגרות,  ע� מצבי� שוני� מחיי היו� יו�ותלהתמודד

 . שלוש– מפגשי� בני שעתיי� 6השנה יתקיימו לפחות 

גי בבית הספר הוא  אחד האתגרי� המרכזיי� של הצוות הפדגו# ליווי והכשרת מורי	 •

להמיר את תחושת התסכול והכישלו! של התלמידי� בסיכו! בתחושות תקווה 

 8#10(במסגרת התוכנית ישתת) צוות המורי� המלמדי� את כיתת מעגלי� . ומוטיבציה
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�בהכשרה על מנת לקבל כלי� לקידו� התמודדות יעילה ע� אוכלוסיית הסיכו! )  מורי

  נוספי� מצוות בית הספר נית! להוסי) מורי�. בבית הספר

שינוי תפקוד התלמידי� /נערכת בחינה והערכה כללית של שיפור #  תהלי' מעקב •

�אחת לחודשיי� מתבקש מחנ" הקבוצה להעביר דוח מעקב אחר . בהיבטי� השוני

, להתנהגות, תפקוד� של כל אחד מהתלמידי� בהיבטי� הקשורי� לביקור הסדיר

בנוס) מועבר שאלו! משוב בקרב משתתפי .  כלליתלהכשרה תעסוקתית ומת! חוות דעת

 .התוכנית לצור" הערכה מעצבת

  

  כוח אדם

 קשר ע� הנהלת בית הספר על – ניהול תפעול והערכה של הפרויקט #ראש פרויקט  •

�הנחייה של המחנכת המרכזת ומפעילה את , קשר ע� צוות טיפולי, מערכת הלימודי

 , מקבלי� מיפוי אישי על כל תלמיד כל חודשיי� –בקרה , התוכנית בבית ספר

 ולהובלת  דמות חינוכית משמעותית לתלמידי�#  מתו" סגל בית הספר  מובילמחנ" •

 יעבור הכשרה וליווי לאור" שנה על ידי הגו) המפעיל  .התוכנית בבית הספר

  .מנחה מקצועי מתחו� החינו" התעסוקתי •

• �  . תחו�בעל הכשרה וניסיו! ב, מנחה קבוצת העצמה וכישורי חיי

• �  .מנחה סדנת הורי

  הגו) המפעילמטע� ליוי מקצועי של התוכנית   •

  את התוכנית מלווה ס "ת ביה/ בראשות מנהל#צוות מוביל בית ספרי  •

  

  תקציב ועלויות 

   תלמידי�25עלות הפעלת התוכנית לשנת פעילות אחת עבור 

  

  עלות שנתית  שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

 10,000   משרה20% – סיעות נ כולל# ראש פרויקט

 26,000  ש" ש4 מחנ" מוביל ומנהיג קבוצתי 

� שעות שבועיות 4 מורי� מקצועיי

שעתיי� לכל (

  )תלמיד

15,000 

 � שעות שבועיות 4  שכר הוראה #תגבורי

שעתיי� לכל (

  )תלמיד

15,000 

 שעות שבועיות 4  מנחה העצמה רגשית

שעתיי� לכל (

35,000 
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  )תלמיד

 101,000    ח אד	כ עלות כו"סה

  

  עלות שנתית  הוצאות 

סטודיו /חומרה/תוכנה( להכשרה תעסוקתית הצטיידות

מימוש ההצטיידות כפו) להנחיות החשב הכללי )* 'וכו

  של משרד החינו"

 

15,000 

 7,000 הפגה וגיבוש, פעילויות חברתית

� 4,000   תלמידי�–פעילות הורי� /סדנת הורי

 16,000 )לא חובה(עמי� בשבוע  פ3 # ארוחה חמה כ #  הזנה

 42,000  כ הוצאות"סה

  

  עלות שנתית  

  143,000  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  

.  141,580 ) יורדת ל תלמידי�25 #ל עלות הפעלת התוכנית – שנה שניה ושלישית* 

  .לשנה בשל צמצו� מרכיב ההצטיידות

  

  כתובת לפנייה

    il.gov.education@yaffapa יפה פס  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 210

   קבוצות מדע פעיל-  פ"תוכנית קמ

  2220319: סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית   

מאתגרות , שילוב� של בני הנוער במסגרת קבועה המציעה פעילויות מדעיות מעשיות

בכל מפגש .  וחקרניות  המותאמות לאופיי� ותכונותיה� של  בני נוער בסיכו! ונוער מנותק

". קישור לחיי�"דעי לחיי היומיו� של בני הנוער מוש� דגש על חיבור בי! הנושא המ

. בסיומה של כל יחידה מכיני� בני הנוער פרויקט סיו� המוצג בכנס מיוחד בפני קהל

ה של משרד החינו" והיחידות לקידו� נוער "פ מופעלת בשיתו) ע� תוכנית היל"תוכנית ה

  .ברשויות המקומיות

  

        מטרות התוכנית

ולהעלות את תחושת המסוגלות , דימוי העצמי של התלמידי�לחזק את הביטחו! וה  •

�  .האישית במגוו! תחומי

  .לחשו) תלמידי� ללמידה וחשיבה מדעית דר" התנסות מעשית פעילה ומאתגרת  •

הנחות : לפתח יכולות חשיבה רציונאליות הבנויות על שלבי חשיבה מדעית מובני� כגו!  •

  .אהסיבה ותוצ, הסבר, מסקנות, עובדות, יסוד

  .לפתח יכולות חברתיות דר" עבודת צוות הנשענת על חוויות למידה משותפת  •

להדגיש את הקשר בי! התכני� המדעיי� לבי! התחושות והחוויות האישיות של   •

  . ה/ה וחיי היו� יו� שלו/התלמיד

  .תו" שיפור הישגיה� ומעמד�, לעודד השתלבות תלמידי� ותלמידות במסגרת לימודית  •

  

   ת היעדאוכלוסיי

�  .15#18בגילאי , התכנית מיועדת לבני נוער בסיכו! ולבני נוער מנותקי

  

    היקף פעילות

כל . התוכנית מחולקת ליחידות לימודיות חצי שנתיות.  משתתפי�20כל קבוצה מונה עד 

התוכנית כוללת את היחידות . יחידה עוסקת בנושא רב תחומי הקשור למדע וטכנולוגיה

אסטרונומיה , אמנות המדידה, מדע ומוסיקה, הסביבה ואנחנו, מדעי המשחק: הבאות

  .צבע וצילו�, צל, אור, וחקר החלל

 �  .  מפגשי�10#14בכל יחידת לימוד מתקיימי
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      תיאור תהליך

, חתימה על חוזה, )הגור� המזמי!(פגישת תאו� ע� המסגרות המטפלות בנוער בסיכו! 

בחירת איש קשר מטע� המסגרת , �קביעת סטנדרטי� להפעלה וחלוקת תפקידי

איתור בני הנוער בשיתו) ע� צוות המסגרת , קביעת יו� ושעת פעילות, המטפלת

  . התוכנית בפני בני הנוער על ידי פעילות חשיפההצגת .המטפלת

בכל מפגש מוש� דגש על . מש" מפגש עד שלוש שעות. המפגשי� מתקיימי� אחת לשבוע

לדוגמה בפעילות ". קישור לחיי� "#ומיו� של בני הנוערחיבור בי! הנושא המדעי לחיי הי

לתפוס את "מתפתחת שיחה על היכולת , בה מצלמי� בלו! בעת פיצוצו, של צילו� מהיר

  : המפגש נחלק לשלושה חלקי�. ועל רגעי� משמעותיי� בחיי�" הרגע

o �  .הצגת הנושא באמצעות מצגת ודיו! תיאורטי סביב המושגי� הנלמדי

o �  .ל או פעילות חקירה מדעיתמוד/בניית דג

o  הכולל �  ".קישור לחיי�"דיו! סיכו

�  .מודל הממחיש עיקרו! מדעי או טכנולוגי/בסיו� כל מפגש יוצאי� בני הנוער ע� דג

בסיומה של כל יחידת לימוד מכיני� בני הנוער פרויקט סיו� המוצג בכנס מיוחד בפני 

�  . בני משפחה וחברי�, מדריכי�, מורי�, עמיתי

בני הנוער המסיימי� את התוכנית זכאי� , ה"ת ההפעלה הנוכחית בתוכנית הילבמסגר

  .ליחידת לימוד במסגרת עשר ושתיי� עשר שנות לימוד

, כיור, מעבדה באשכול פיס או מעבדה בית ספרית המצוידות בשקעי�: סביבת ההפעלה

�  .ומחשב מורה, מס", מקר! מס", מחשבי� תקיני

כלי עבודה משוכללי� וחומרי� מיוחדי� , ד מתקד�התוכנית עושה שימוש רב בציו

רכיבי� , תאי שמש, פנסי�, מגנטי�, מלחמי�,  מצלמות דיגיטאליות#ומגווני� כגו! 

  .אלקטרוניי� ועוד

  

      כוח אדם

�שהוכשרו ברוח , המדריכי�. כל קבוצה מונחית על ידי שני מדריכי� מקצועיי

 רכזי� ,י הגו) המפעיל"הדרכה עמקבלי� , מדעית של התוכנית#החינוכית הגישה

�כמו כ! תל>וה  .  יועצת הערכה ומנהל התוכנית, רכז פיתוח והדרכה, אזוריי

  .ת קידו� נוער מטע� היחידה לקידו� נוער ברשות המקומית/הקבוצה בעובד

  

    תקציב ועלויות

  ח" ש90,000עלות כוללת של קבוצה 

  :העלויות כוללות

  . ידה לקידו� נוערחשיפות בני הנוער וצוות היח  •

  .  מפגשי� ליחידת לימוד13עד   •

  .שתי יחידות לימוד בשנה  •
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  . שעות3 #מפגש במש" כ  •

  ). כולל הסעה(סיור אחד בשנה במכו! ויצמ! למדע   •

•  �  .שני מדריכי� מקצועיי

  .השאלת כל הציוד והחומרי� הנדרשי� מלבד מחשבי� ומקר! מס"  •

  .דוידסו!דידקטי מטע� מכו! #ליווי חינוכי  •

  

  :העלויות המתוארות אינ! כוללות

•  �  .כיבוד לתלמידי

  .הסעות למקו� הפעילות  •

 שכר עובד קידו� נוער –בקידו� נוער (שכר עובד מלווה במידה וצרי"   •

  ).מלווה

  

  מקורות מידע   

בה לימוד מושג , "Hands on Activity "#גישת המדע הפעיל מוכרת בעשייה החינוכית כ

  .עי מלווה בהמחשה דר" פעילויות מעבדה וניסויי� מעשיי�או עקרו! מד

". מדע פעיל "#" Active Science"הכוונה ל, פ המשמעות של מושג זה רחבה יותר" בקמ

 חברתי לש� העצמתו האישית של #בגישה זו המדע והטכנולוגיה משמשי� ככלי חינוכי

לות חשיבה רציונאלית תו" פיתוח וחיזוק הביטחו! והדימוי העצמי ופיתוח יכו, כל תלמיד

למידה וחשיבה , חקירה, תקשורת, רכישת מיומנויות מגוונות כגו! עבודת צוות

  .ביקורתית

פ פועלת מזה שבע שני� ברציפות במכו! דוידסו! לחינו" מדעי שבמכו! ויצמ! "תוכנית קמ

! ראשו, ציונה#נס, רמלה, יבנה, לוד, רחובות: ברחובות ע� נערי� מהרשויות המקומיות

, אשדוד, אשקלו!, באר שבע: לדוגמא, ובישובי� רבי� ג� מחו$ למכו! דוידסו!. לציו!

פ מלווה "תוכנית קמ. קריית גת, נתניה, טמרה, טירת הכרמל,  חדרה, דאלית אל כרמל

הערכה . בהערכה מעצבת שתפקידה לשפר ולתת מענה מידי לצרכי� העולי� מהשטח

  . אלוני� ומפגשי ועדת היגויש, דוחות, ראיונות, מתבססת על תצפיות

  

  כתובת לפנייה 

  .מינהל חברה ונוער אג) קידו� נוער, ר איל! שמש משרד החינו""ד

03#6896193    ,050#6283171  

  

  

  

  

  

  



2013פברואר תוכניות לנוער   

 213

   נפשות 60 מודל ––מרכז מתבגרים הורים  

  1010296: סמל התכונית

  

  תיאור התוכנית

וסס על אות� עקרונות של מרכז המב, והוריה� בקהילה) 11–18(למתבגרי�  מרכז טיפולי

תוכנית זו מתאימה ).  100ולא (מתבגרי� והורי� , נפשות 60–מתבגרי� הורי� א" מיועד ל

  . נפשות60לרשויות בינוניות שהיק) האוכלוסייה המטופלת במרכז היא 

�יבטיח ,  מענה זה בקהילה מאפשר לתת טיפול שיצמצ� את מצבי הסיכו! של המתבגרי

התפקוד ההורי ויסייע בשמירת שלמות המשפחה  לשיפור  יפעל, קינהאת התפתחות� הת

  .בקהילה

  ס וההנחיות של הפעלת מרכזי מתבגרי	 הורי	"המרכז יפעל בהתא	 לתע

  

  מטרות התוכנית

• �  צמצו� מצבי סיכו! של מתבגרי

שיקו� היחסי� בי! הילדי� לבי! הוריה� ושיפור תפקוד ההורי� סביב הטיפול  •

  רוההתייחסות  למתבג

טיפול בבעיות הרגשיות וההתנהגותיות של המתבגרי� על מנת לאפשר התפתחות  •

  נורמטיבית והשתלבות תקינה במסגרות השונות

  )מניעת סידור חו$ ביתי(סיוע בשמירת שלמות המשפחה בקהילה  •

לטיפול במתבגרי� )  'ס וכו"מתנ, בריאות, נו"יח(גיוס  שירותי� נוספי� בקהילה  •

 �  והוריה

  מקצועי לאנשי מקצוע בשירותי� לילדי� בסיכו! בקהילהלשמש משאב  •

  

  אוכלוסיית היעד

מתבגרי� אלה .  או התנהגותיי�/ ע� קשיי� רגשיי� ו11–18מתבגרי� בגילאי   •

  )עבריי!/לא נוער מנותק(משולבי� במסגרות נורמטיביות 

 הורי� המתקשי� בתפקוד ההורי א" בעלי פוטנציאל לשיפור א� יקבלו סיוע טיפולי •

הילת העובדי� הסוציאליי� המטפלי� בילדי� בסיכו! ואנשי מקצוע משירותי� ק •

 טיפולי� אחרי� בקהילה

  

  היקף הפעילות

  .)מתבגרי� והורי�(זמנית # נפשות בו60

  . גיבוש תוכנית ההמש" מכ!מש" הטיפול במרכז כשנה ולאחר
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  תיאור התהליך

 ההפניה לטיפול לאחר ועדה לתכנו! טיפול והערכה •

חה ממשיכה להיות מנהלת המקרה ומתקיימת איתה שותפות בטיפול ס המשפ"עו •

  לאור" כל התהלי"

ההתייחסות היא . תכני הטיפול מתמקדי� במערכת היחסי� בי! המתבגר להוריו •

 �   מתבגרי�–לצרכי כל פרט ולצרכי המערכת הורי

 )'פול חוויתי  וכויט, טיפול בשיחה(מגוו! שיטות טיפוליות  •

) קבוצות הורי�, קבוצות מתבגרי�(ה הקבוצתית דגש על חשיבות המתוד •

� כמתאימה לגיל ההתבגרות וכחשובה למת! תמיכה להורי

•  �שותפות המתבגרי� וההורי� בעיצוב התוכנית הטיפולית והערכת השינויי

 וההתקדמות

: כמו) לאוכלוסיית המרכז ולאחרי�(סדנאות בנושאי� רלוונטיי� /ההרצאות •

� ניהול כספי� ועוד, לבוש ואופנה, אהבה ומי!, יחסי� בי! אישיי

המרכז בשותפות ע� מחלקה לשירותי� חברתיי� מגייס שירותי� נוספי� בישוב  •

 בהתא� לצרכי המתבגר וצרכי הוריו

  

  מבנה וציוד

לטיפול , יש צור" בחדרי� לטיפול פרטני.  ר"  מ250#200על הרשות לדאוג למבנה של  

  .בח וחדר משפחהמט. ולטיפולי�  קבוצתיי�, במתבגר והוריו

מרכז : כמו(האפשרות לשלב את המרכז למתבגרי� במבני� קיימי� את כל רשות תבח! 

�  .או שהרשות תקצה מבנה מותא� לצרכי�)  מבני ציבור אחרי�, ילדי� הורי

  .המבנה והציוד אינ� כלולי� בתערי)

  

  כח אדם

פואיי�  שוני�  ר#מטפלי�  פארא,  פסיכולוג,  ס"עו: מקצועי#המרכז מפעיל  צוות  רב

)� ומדריכי�)  מוסיקה ועוד, דרמה, בעלי חיי

  

   תקציב ועלויות

  9224 :סמל תערי( 2011#נכו! לספטמבר 

  .. 467,280עלות שנתית   

  .  .649עלות לנפש   
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  מבנה התערי(

  כח אד	

 תאור המשרה משרה היק(

 ס"עו/מנהל 0.75

  ס"עו 0.6

0.6  

עובד פרא 

 טיפולי/רפואי

 רי"מד 1

 מזכירה 0.25

ש" ש3  אחות 

ש" ש3  הרצאה מומחה 

ש" ש4  מנקה 

   כ"סה

  הוצאות

    תפעול והתקנה

   ציוד משרדי

   טלפו!

   כיבוד

�   תיקוני

אביזרי� לטיפול 

    באומנות

   אחרות הוצאות

, הדרכה

, השתלמויות

  שונות

  

  כתובת לפנייה

  המחלקה לשירותי� חברתיי� ביישוב
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  "ישיבההשערי "

  2290326 :סמל התוכנית

  

  תיאור התוכנית

 נכוני� כלי� מת! ידי על, ההתבגרות גיל קשיי ע� להתמודדות מענה נותנת התוכנית

 נוער מקרב ולהורי� לילדי� מפגשי� סדרת כוללת התוכנית. ורגשית חברתית להתמודדות

 במיוחד שהוכשרו, בותבישי המחנכי� ממיטב מיומ! צוות י'ע מונחי� המפגשי�. בסיכו!

  ע� ומתרגל, בסדנאות הוא א) נמצא הכיתה שמחנ" הוא בפרויקט היחודיות. זו למטרה

� וטבלאות עבודות י'ע הנלמד החומר את הסדנא לאחר  השבוע בהמש" התלמידי

, יחד וילדי� הורי� של משולבות סדנאות נערכי� כ"מו. זה לגיל במיוחד המותאמות

 התלמידי� להורי מתקימי� בבד בד, ההתבגרות לגיל תומוכנו התקשורת להעצמת

� בזמ! הילד ע� התמודדות ודרכי  מתבגר בנער יעיל לטיפול העשרה סדנאות המשתתפי

 על המשפיעי� ביותר העוצמתיי� הגורמי� כל את משלב שהפרויקט כ". לישיבה המעבר

   ומחנ' – הורי	 – ילדי	 ) של המשולש הצלע את משלימי� אנו ובכ" ,הילד נפש

   

  אוכלסיית הייעד

15#20�, להעצמת� במסגרת הישיבתית, א" ע� פונטציאל,  נערי� ע� הישגי� בינוניי

  . כ לנערי� במצבי סיכו! הנמצאי� בסכנת נשירה ממסגרות נורמטיביות"כמו

  

  מטרות התוכנית

 .התלמיד יהיה מוכ! לקראת המעבר לישיבה .1

 .ר מגיל ילדות לגיל ההתבגרותהתלמיד יגבש זהות יציבה וחיובית בזמ! המעב .2

בשלוש הנושאי� , בדמות כלי� מעשיי� להצלחה" כישורי חיי�"התלמיד ירכוש  .3

  "ביני לעצמי"ו" ביני לקוני" "ביני לחברי"המרכזיי� במסגרת הישיבה 

הדרכה והכוונה לחינו" יעיל ובונה , העצמת הקשר בי! הנער המתבגר להוריו .4

 . בזמ! מעבר

בכדי למנוע את הנשירה ,   מחנכי�# ילדי� –רה בי! הורי� בניית אמו! וקשר פו .5

  .מהמסגרת הלימודי� וממסגרת הבית

  

  תיאור התהליך

התוכנית כוללת סדרת מפגשי� לנערי� הלומדי� בכיתה הגבוהה בתלמודי תורה 

,  סמסטרי�3כוללת , סדרת המפגשי� לילדי�. המתעתדי� לעלות למסגרת הישיבה

  .מחולקי� לפי עונת השנה
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י "מחנ" הכיתה מתרגל ע� התלמידי� בהמש" השבועיי� הבאי� את החומר הנלמד ע

  .עבודות וטבלאות ייחודיות

להעצמת התקשורת ומוכנות               , כ נערכי� סדנאות משולבות של הורי� וילדי� יחד"כמו

  בד בבד מתקיימי� להורי התלמידי� המשתתפי� סדנאות העשרה         , לגיל ההתבגרות

  . לטיפול יעיל בנער מתבגר  ודרכי התמודדות ע� הילד בזמ! המעבר לישיבה

,               כ" שהפרויקט משלב את כל הגורמי� העוצמתיי� ביותר המשפיעי� על נפש הילד

   ומחנ' – הורי	 – ילדי	 )של  ובכ" אנו משלימי� את הצלע המשולש

�  : לפי עונת השנהבחילוק,  סמסטרי�3כוללת , סדרת המפגשי� לילדי

  "ביני לחברי ") 1סמסטר  

                                              :כמו, בו מקבל הנער ארגז של כלי	 מעשיי	 כיצד להצליח בחברה

הכרת השוני , חברה טובה מול חברה רעה והדר" להתנתקות מחברה רעה, כללי חברה

  צד לא להתבייש מפני מלעיגי�כיצד מתמודדי� ע� פגיעות וכי, ואופיו של החבר

   "ביני לעצמי "– 2סמסטר 

  :                                                        כמו,  בו לומדי� להכיר את עצמינו ולגבש זהות יציבה

עבודת , מהו בוגר וכיצד מתבגרי�,  כיצד להתמודד ע� קשיי�? כיצד–הערכה עצמית 

  .וכיצד משתני�, המידות

  "ביני לקוני "3ר סמסט

  :כמו, בו לומדי� על מה שנדרש מב! ישיבה וכיצד להצליח במסגרת הישיבה

תקשורת בריאה , חברותות, דרכי לימוד בישיבה, כיצד בוני� תוכנית להצלחה בישיבה

  ועוד, ע� צוות

מה נדרש מה� בזמ! המעבר  בו לומדי� ההורי� והילדי� )מפגשי	 הורי	 וילדי	 

  .  כדי לצלוח את המעבר בהצלחה, ת וכיצד להעצי� את הקשרמגיל ילדות לבגרו

  

  היקף הפעילות

   קבוצה לכל שעות 72  הכוללי�  סדנאות מפגשי 24

   חונ" י'ע מונחית קבוצתית עבודה שעות 240

  קבוצה לכל שעות 36 הכוללי� !'ויז סופר מפגשי 12

  כח אדם

סיו! בחינו" נערי�    בגיל בעלי נ, י אנשי חינו" מקרב הישיבות"הסדנאות מועברות ע

� משגיחי�"רמי, הכוללי� ראשי ישיבות, זה ,�  .ומשפיעי

  .צוות המרצי� עובר הכשרה מותאמת ליעדי� ולמטרת תוכנית זו

  

  תקציב עלויות

�  המקומית הרשות באחריות המפגשי� לקיו� מקו
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 עלות שנתית היק) מרכיב

 3 בני סדנאות מפגשי 24 סדנא

 250 לפי. (אחד כל שעות

 כולל נסיעות )לשעה .

עלות ) + למפגש . 50(

 מרצי� ביו� מרוכז

21,460  

      

 כולל (וריכוז ניהול

 וידוי, שיווק, פיתוח

 וחונכי� מרצי� פעילות

, התלמידי� והתקדמות

, לימודי חומר הפקת

 הכשרת, מרצי� גיוס

� ]  המרצי

 לכל עבודה חודשי 10

 שעות 28  ה"ס  קבוצה

 חודשיות

10,000 

  המשתת) כיתה מחנ"

� במפגשי

 שעות 3)  לשעה .  40(

 24 ה"ס,  למפגש

� מפגשי

2880 

 ניתנת (אישי חונ"

 )ת"מהת למורה  עדיפות

 # מפגש כל לאחר שעות 10

) לשעה . 40 (קבוצה לכל

 חונכות שעות 240 ה"ס

 במהל" קבוצה לכל אישית

 לפי מותא� זה ס" [ השנה

20 � בא�, בקבוצה ילדי

   ]השכר )יתווס תוספת יהיה

         

9600                               

 ניהול (שטח מפעיל

 מקו� הכנת, משרדי

 זמני� תיאו�, וכיבוד

 צוות תלמידי� מול

 )והנהלה

 # כ X חודשיות שעות 10

  עבודה חודשי 10

4000    

 

 לרכז והדרכה וויז! סופר

 וחונ" כיתה מחנ"

 לכל שעות 36 של בהיק)

 קבוצה

 4500 

 48,980  א"כ כ"סה
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   :תפעוליות הוצאות

 שנתית עלות מרכיב

 ועבודה לימוד חוברות, אוגד! (למידה צורכי

 כל חיי� למש" וכישורי הדרכה ספרי

 ) הפרויקט

7000 .  

                                                                       1000 )ועלוני� פרסו�  # כולל (התוכנית שיווק

      2500 מפגשי�  24  למפגשי� קל *כיבוד

 13,960 תפעול הוצאות כ"סה

  מימוש סעי) הכיבוד כפו) להוראות חשב משרד החינו"

  62,940  קבוצה עלות כ"סה

  

  כתובת לפנייה

 050#6289272 – רשמי שאינו המוכר לחינו" אג) – גלזר עמיהוד

amihudgl@education.gov.il 
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   לנועראינטנסיבי  פרויקט חונכים –וותא בצ

  2290329: סמל התוכנית 

  תיאור התוכנית

בסיכו! שנשר ממסגרות פורמאליות בחזרה למעגל הלימוד וחיי חרדי שיקו� ושילוב נוער 

החברה המתוקני� ומניעת נשירת נערי� הסובלי� מבעיות חברתיות ולימודיות 

חיבור נוער בסיכו! ע� , נ" אישי לכל נער התוכנית כוללת הצמדת חו.ממסגרות הלימוד

שילוב נוער בסיכו! בפעילות סיוע , נוער איכותי מוביל בכדי לשפר את תדמיתו האישית

 .לקהילה כ" שיהפו" להיות תור� לחברה

  .החברתי והמשפחתי,שיפור מתועד של המשתתפי� בתחו� בלימודי

  

  מטרת התוכנית

  ניעת נשירה בישיבות ומוסדות תורהמ

  . ח עמדה חיובית בקרב צעירי� בסיכו! כלפי השתלבות חוזרת במוסדות פורמאליי�טיפו

  .הענקת חונכות אישית ככלי משק� לנוער בסיכו!

  .טיפוח אהבת הלימוד וערכי היהדות בקרב נוער בסיכו!

�  .הענקת כלי� והכשרה לנוער להתמודדות ע� לחצי� וקשיי� לימודיי� וחברתיי

נות כלפי המשברי� אות� חווה הנער ברמה האישית העצמה אישית וטיפוח סובל

  .והחברתית

י חונכי הפרויקט בכדי לשפר את הישגיו הלימודי� והשתלבותו "סיוע לימודי וחברתי ע

בתאו� מלא ע� המוסד הלימודי כ" שיכול להשתלב שוב במסגרת , החברתית של הנער

  .הפורמאלית

  

  אוכלוסיית היעד 

משפחתיי� ולימודיי� שנשרו ממסגרות  ,י� חברתיי� קשיבעלי יישוב נערי� בכל 50

  התוכנית מופעלת בקרב עקי) באופ! (.13#18 בגילאי לימוד פורמאליות או על ס) נשירה

  .)משפחה ובני חברי� 400 #  300 כ

  

  תיאור התהליך

איתור צוות החונכי�  # איתור והכשרת צוות חינוכי מקומי לחונכות תורנית  אישית

 התוכנית לאחר פרסו� מקומי לראשי המוסדות התורניי� להמלי$ על י מנהל"נעשה ע

: הכשרת החונכי�. חונכי� לפרויקט ומותנה בהכרות ראשונית ביו� ראיונות מרוכז

  )נית! לקבל את תכני ההכשרה(עה ימי הכשרה מרוכזי� במהל" השנה ארב

 בתימ ,�מהורי, המקומיות ות מהרשפניות מקבלהתוכנית  צוות ) הפניית משתתפי	

  .פנימית בוועדת לגופה נידונת פניה כל. ישיבותמו יסודיי� העל הספר
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אישי ע� רכז החונכי� ביישוב לכל מפגש  # היכרות ראשונית ומיפוי צרכי	 לכל נער

 ייפגש ע� מנהל המוסד רכז היישוב. מבוקר לכל נער) פנימי(משתת) ופתיחת תיק אישי 

  .ית על מצבו הלימודי והחברתיעל כל נער כדי לקבל רקע והערכה ראשונ

כל יו� למש" שעה אחת החונכות מתבצעת  # ציוות חונ' לכל נער ותחילת העבודה

החונ" יהיה . במרכזי� קהילתיי� באזור המגורי� של הנער או לחלופי! במוסד ממנו נשר

ובמידת הצור" א) , וכ! ע� הורי הנער, בקשר רצי) ע� מחנכיו של הנער במוסד הלימודי

  .ס המלווה את המשפחה"עוע� ה

  ח"הגשת דו

י כל אחד "ח יוגש ע"הדו,ותוכנית המש" טיפול התקדמות חודשי #ות ח"הגשת דו

מהחונכי� והוא ייכתב בסיוע וביוזמת מנהל התוכנית בתיאו� מלא ע� צוות המוסד בו 

  . ס המלווה את התוכנית"ח מקצועי של עו"ח יצור) דו"לדו,לומד הנער

  

  ח אדםוכ

  .  שעות בחודש20כל חונ" מועסק , � חונכי50

אחראי על ביצוע  ,לחונ" הלימודי� מקו� בי! לחני" החונ" בי! מתא� #רכז יישובי 

�מבצע מפגשי� ע� החונכי� והחניכי� על מנת לוודא את הפעילות , עבודת� של החונכי

   ואדמינסטרציהאחראי על דוחות

  

  תקציב ועלויות

 11לפי עלות שנתית   חודשיתהעלות ה  פירוט הסעי)  סעי) התקציב

  חודש 

 . 40 חונכי� 50  חונ"

 שעות 20לשעה 

  חודשיות לחונ"

35,000  385,000) 35 . 

  )לחונ" לשעה

מנהל את  –רכז 

  : התוכנית ביישוב

  37,800  3,150  חצי משרה

תורה "מפגש שבועי 

  "ועבודה

מפגש שבועי ללימוד 

,  קבוצתי–והשקפה 

 �במפגש מעבירי

וד הרצאה ונית! כיב

  קל

העלות  (30,000  2,500

רכז , כוללת מרצה

  )וכיבוד קל

�קורס הדרכה   הכשרת חונכי

והכשרה מקצועית 

 3 מפגשי� בני 10 –

 50עד  (20,000  

�אי! תשלו� , חונכי

לחונכי� עבור שעות 
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  )ההכשרה  שעות

  472,800  40,650    סהכ

  

   כתובת לפנייה

 6289272#050 – אג) לחינו" המוכר שאינו רשמי –מיהוד גלזר ע

il.gov.education@amihudgl   
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  טיפול במרחב הפתוח בקהילה  : ס רחוב "עו

  1040332: סמל התוכנית

  תיאור התוכנית

צורכיה� פעילות טיפולית סוציאלית במרחב הפתוח הינה מענה יחודי המותא� ל

�, ס נערי� ונערות ברחוב"במסגרת התוכנית מאתר העו. של בני נוער מנותקי

 �בניסיו� לבנות , קשר תו' נגישות ומידיותבמקו� שהות� בקהילה יוצר עימ

לתהליכי הערכה ואבחו� מצב בני הנוער , יחסי	 של שותפות שיובילו בהמש'

  .ומת� טיפול מותא	 לצרכי	 מידיי	

 פער הנוצר # SERVICE GAPמצויי� במה שמכונה פער שרות בני נוער במצוקה 

מירב בני . בי! המידה בה ה� זקוקי� לעזרה לבי! המידה בה ה� מקבלי�  עזרה

נוער הזקוקי� לעזרה לא רואי� בשירותי הרווחה ככאלו היכולי� לתת מענה 

�שיטת הטיפול ואספקת השירותי� החברתיי� המקובלי� , לעיתי�. לצרכיה

מירב בני הנוער . אימה לאוכלוסיית בני נוער בסיכו! ובני נוער מנותקי�אינה מת

סובלי� מחוסר מודעות למצב הסיכו! בו ה� נתוני� ומגלי� תחושות של אדישות 

  .ויאוש

  

   התוכניתמטרות

  איתור וזיהוי בני נוער בסיכו! •

  צמצו� בהתנהגויות סיכו! •

  שיפור בתפקוד יומיומי •

   טיפוליותאו/השמה במסגרות לימודיות ו •

  יעדי התוכנית

   אחוז הילדי� החיי� בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחת�הקטנת •

מצבי� המעידי� על /בני הנוער המפגיני� התנהגויות/ אחוז הילדי�הקטנת •

  בעיות קשות בתחו� הרגשי

•  �הקטנת אחוז הילדי� שאינ� נמצאי� במסגרת כלשהי או שנמצאי

 �  ממנה" נושרי� סמויי�"במסגרת אבל ה

כישורי� ,  ללא תעודה18� לגיל יבני הנוער המגיע/ באחוז הילדי�ירידה •

  ומיומנויות המאפשרי� את השתלבות� בשוק העבודה

 באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא ירידה •

  נורמטיביות
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 אינ� משתלבי� במסגרת עיסוק 18 אחוז בני הנוער שבהגיע� לגיל הורדת •

 נורמטיבית

כולל איתור של ( היק) האיתור של ילדי� במצבי סיכו! הגדלת)ידהלמ •

 בעיות קשב וריכוז וליקויי , בעיות התפתחות

  היק) הילדי� ובני הנוער בסיכו! שמקבלי� הגנה מיידית הולמתהגדלת •

  

  אוכלוסית היעד

הנמצאי� ברמות שונות ,  המצויי� במצוקה ובסיכו!13#18נערי� ונערות בגילאי 

חלק� מצויי� בנשירה סמויה או גלויה ממסגרת , ברתי ומשפחתישל ניתוק ח

מבצעי� מעשי וונדליז� עבירות פליליות , משוטטי� במסגרת חברה שולית, למידה

�  .ושימוש מזדמ! בסמי

  . 1#7בני נוער מפרופיל 

  

  תיאור התהליך 

ס יפעל לאור" ארבעה  ימי� בשבוע משעות "העו.  חודשי� בשנה12המענה פועל 

. #22:30 16:00בי! השעות  ,  שעות בכול יו�6.5 #צהרי� עד שעות הלילה כאחר ה

פעילותו תהיה בעבודה טיפולית ברחוב ובתיוו" וליווי נערי� לצוותי הטיפול 

�  .צעירות וצעירי�, במרכזי הטיפול של השרות למתבגרי

ות המצויי� במצבי ניתוק ומצוקה קשי� טיפול קצר / נערי�#15ס יטפל  בכ"העו

ליווי והפניה לטיפול ארו" , ס יבצע  פעולות איתור"העו. עד בזירות בקהילהמו

  .  בני נוער נוספי� המצויי� במצבי סיכו! ראשוניי�30טווח ע� כ 

  להל� פירוט הפעולות

,  הגדרה וזיהוי אוכלוסיית בני הנוער– איתור בני הנוער והכרות ראשונית .1

 ראשונית של חומרת הסיכו! הערכה, ס"קביעת  מקומות האיתור ופעילות העו

פעילות . והניתוק החברתי שבו שרויה האוכלוסייה ועריכת הכרות ראשונית עימה 

זו נעשית על ידי מפגשי� לא פורמלי� ושימוש בגישה ישירה ובלתי אמצעית 

�  .נטולת גינוני� פורמליי�  וברוקרטיי

התרשמות   התהלי" כולל אבחו! פסיכוסוציאלי  תו" # תהלי' אבחו� ראשוני .2

קביעת מסקנות ותיעוד , הגדרה של כוחות וקשיי�, מתהליכי� בזמ! אמת

  .המסקנות הראשוניות

 חבירה לאוכלוסיה תו" פיתוח והעלאה של מודעותה # העלאת מודעות והנעה .3

ניסיו! לקידו� והנעת אוכלוסית בני הנוער לקחת חלק . באמצעות הסברה וייעו$

  .חיזוק והסבר, פעיל בשינוי מצבה תו" מת! ייעו$

 תהליכי� אלה יכוונו את בני הנוער לבצע פעולות לשינוי – תיוו' וסינגור, ליווי .4

 �  .מצב� בכוחות עצמ
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 טיפול מוגבל בזמ! אשר מתמקד בפתרו! בעיות # טיפול משימתי קצר מועד .5

השלמת טיפול זה תתבצע במסגרת מרכזי הטיפול של שרות מתבגרי� . יחודיות

ס אחר "ת לטיפול עו/ס עצמו או על ידי הפניית המטופל"בישוב או על ידי העו

 .בתי� חמי�/ בצוות העובדי� במרכזי הטיפול 

, ביגוד, דמי כיס:  סיוע זה יינת! בעת הצור" בתחומי� כגו!– סיוע חומרי .6

פעולה זו  מתבצעת בהתא� לתוכנית . מזו!, דיור זמני, צרכי� רפואיי�, נסיעות

 .טיפול שנקבעה

יחידת ( הפנייה ותיוו" למסגרות טיפול בקהילה # ארו' טווחהפנייה לטיפול  .7

�  . בהתא� לצור", )מתבגרי

 דמות #ס המהווה מעי! מנטור "הלי" הטיפול ברחוב כולל נוכחות פעילה של העו

מוסר מידע רלוונטי , ס יוצר סביבה של קבלה וכבוד לבני הנוער"העו. לחיקוי

  .ומהווה דוגמא אישית

  .ס במרחב הפתוח"י עו"לית עדגשי� בפעילות  טיפו

תו" יציאה , ה בקהילה בה הוא חי/יצירת קשר טיפולי והכרות המטפל ע� הנער*   

מועדוני� , מקלטי� וגני� ציבוריי�, רחוב: למקומות הבילוי והשוטטות שלו כמו

  .ה והמטפל/הבנית והגדרת הקשרי� בי! הנער, בניית קשרי  אמו!.  ועוד

ה ע� /יב ההווה  ואופ! ההתמודדות הנוכחי של הנערהשיח הטיפולי נסוב סב*  

  .מצבו וקשייו

  .הפעילות  הטיפולית כוללת הטלת משימות התנהגותיות*    

בחינת יכולתו להשגת , ה/מתקיי�  תהלי" משות) של הערכת התנהגות הנער*  

  .מטרות ושינוי התנהגותי נורמטיבי

 בגרי� בישובפעילות תיעוד הכנה ורישו� תעשה במסגרת יחידת מת

 שעות הדרכה אחת לשבועיי� מרכז תחו� מתבגרי� 2ס יקבל "העו: הדרכה

ס ישתת) בישיבת צוות של יחידת "העו, במסגרת התפקיד, בנוס). בישוב

�  .המתבגרי� שעתיי� אחת לשבועיי

 במסגרת מיז� תפוקות ותוצאות של השרות, מתקיי� מחקר הערכה על המענה

    

  כח אדם

  .  אחראי על הפעלת התוכנית בישוב, ל ותק של שנתיי� לפחותבע, ס" משרת עו66%

  

  תקציב ועלויות

  . לשנה83,892 ,לחודש . 6,991 #ס "עו

  . מתו" תקציבי יחידת שרות מתבגרי� בישוב, פ הצור""ע, סיוע חומרי ינת!

  

  כתובת לפנייה
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 משרד הרווחה  – סג! מנהלת שרות מתבגרי� צעירות וצעירי� –אהרו! שבי 

0506223038  

  "  כתובת רחוב"ניידת 

   1040333 : סמל התוכנית

   תיאור התוכנית

 ומתנדבי� עובדי� ברשויות המקומיות כוללת צוותי  ניידות כתובת רחוב המופעלת

 הרחוב יעובד .מצוקה וניתוק,  מעני� מיידיי� בשטח למתבגרי� במצבי סיכו!מספקי�ה

 י�יוצר את בני הנוער וי�פוגש, יליותאל זירות הפעילות הל י�יוצאהינ� עובדי נוער ה

 שיוכלו להתחיל כדי ,מי�יבמטרה להנגיש את השירותי� וגורמי הטיפול המתא, עמ� קשר

היציאה  .בתהלי" שיקומי ולחזור למסלול חיי� במסגרות נורמטיביות תומכות ומותאמות

 מאפשרתו , הטבעית�בסביבתהמתבגרי� להכיר את עובדי הרחוב אל השטח מאפשרת ל

�  . ממקו� בטוח ומוג!אלא מעמדה של חולשה אלע� הצוות קשר את ה ליצור לה

ליווי , מחסה ,מזו!, בהשגת טיפול רפואינוער ה מסייעי� לבני  "כתובת רחוב"ניידות צוותי 

�אחרי� זוכי� לסיוע . בקהילהטיפול אל שירותי ה נוער #בני הפניית  , וכ!בהליכי� פליליי

  . הולמות אחרות מסגרותבבמציאת מקומות עבודה או , ותמסגרות לימודיב שילוב� ב

הצוות מתמחה . דהיא שאל הרחוב צרי" להגיע כצוות ולא אד� בודתפיסת העבודה 

המתנדבי� משמשי� חוליה   .רחוב ע� נוער בסיכו! ומלווה בהדרכה מקצועיתבעבודת 

להגביר אמו! , ובכ" ה� עשויי� לצמצ� את הריחוק ביניה�, מקשרת בי! הממסד לקהילה

    .הנערי� ביכולת לשינוי ולתרו� למת! שירות נגיש יותר

  . נית! לבחור בתוכנית זו לצור" הרחבת פעילות של לניידת פעילה בישוב*  

תנאי להפעלת התוכנית הינו אספקת הניידת על ידי הגו) המפעיל בהתא� לדרישות * 

 בטיחות שיקבעו על ידי המשרד

 מטרות התוכנית  

 והערכה ראשונית של מצב ייצירת קשר בינאיש ,כלוסיית היעדאיתור או  .א

 .האוכלוסייה

  .מצבי משבר/ מת! מעני� מידיי� לצרכי� דחופי�  .ב

ולשרות / חיבור של אוכלוסיית נערות ונערי� ע�  שרותי הטיפול בקהילה   .ג

  .מתבגרי� צעירות וצעירי� במשרד הרווחה

 אוכלוסיית היעד 

 באופ! #  המשוטטי� או נמצאי� ברחובסיכו! שוני�ותפקוד  במצבי ,13#18בגילאי  בני נוער

מתמודדי� ע� קשיי� האופייניי� ה מתפקדי�נוער #ה! לבניותא� מהשרות הנית! . קבוע 
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נוער השרויי� במצבי משבר # וה! לבני,לגיל ההתבגרות וזקוקי� לשירותי ייעו$ ותמיכה

�   .קשי� או במצבי ניתוק ועזובה שוני

 היקף פעילות  

 2:00 # 20:00ביישוב בשעות שני לילות בשבוע  לילה או פועלת " כתובת רחוב"ידת ני

 בני נוער #15#20צוות הניידת נות! מענה טיפולי ואינטנסיבי לכ). #19:00בחור) החל מ(

  .   בני נוער נוספי�#50תיוו" וליווי ל, ומענה של איתור

   תיאור התהליך  

 המקו� אליו מגיע צוות הניידת וזירה הינ/ולה מרחב פע# זירה/מרחב פעולה בחירת. א

�לפני . נוער וצעירי� ולקיי� עמ� קשר תהליכי#במטרה לפגוש בני, ביו� ובשעה קבועי

 �על י� עירוניי� פגישות ע� גורמו, מיפוי של העיר והבנה של השטחבחירת הזירה עורכי

על סמ" המידע . ר תמונת מצב אודות המקומות בה� משוטטי� ומבלי� בני נוער בעימנת 

בהלי"  . בשעות הערב והלילה,בימי� שוני�, יוצא צוות הניידת לסייר בעיר, שנית!

או , נוער#בפני כל חבורה של בני, את העבודה שנעשית בעיר והצוות מציג עצמו, הראשוני

וה� , הנוער#זמני הזירה משתרשי� בקרב בני, ע� הזמ!. נוער בודדי� אות� הוא פוגש#בני

 �,  ספציפי עמו יצרו קשרלאיש צוותנערי� ונערות רבי� מחכי� . להגיע בקביעותמתחילי

   .על מנת לדבר ולהתייע$ עמו

האיתור מבוצע ה! , -Out Reachיישוגבודת ה ע–איתור ויישוג בני נוער במצבי סיכו� . ב

כלי רכב שהותאמו לשמש בסיס למפגש אישי (  על ידי רכבי� המיועדי� לכ" בצורה רכובה

 �דפי , טלפו!, שתייה חמה וכיבוד קל,  נעימה#ישיבה אינטימית ברכב פינת. בני הנוערע

בדר" כלל המפגש  .וה! באופ! רגלי על ידי צוותי עבודת הרחוב )אמצעי מניעה ועוד, מידע

חו) , מגרשי בית ספר, גינות ציבוריות(ע� בני הנוער מתקיי� בשטחי� פתוחי� ברחוב 

ה או /הצוות ניגש לכל נער). בתי� נטושי�, מקלטי�(סגורי� א" ג� במתחמי� ) הי� ועוד

נוצרי� ע� , בעקבות ההיכרות והקשר.  חבורה הנראי� בטווח הגילאי� של קהל היעד

המאפשרי� הפנייה שלה� לגורמי טיפול , הנוער#יחסי אמו! בי! הצוות לבי! בני, הזמ!

  .רלוונטיי� בעיר

התערבויות ותי הניידת נדרשי� לא אחת ל בעבודת הרחוב צו)התערבות בשעת משבר. ג

 ,כללי או פסיכיאטרי הסעה למיו! או הפנייה, הפנייה למקו� לינה: ר כגו!בשעת משב

שיחה , אוטובוס/ העלאה על מונית, )ס"פק, משטרת ישראל(חובת דיווח , הזמנת אמבולנס

 .התערבות אחרת וכל )צמצו� התדרדרות ברצ)/ מניעת(אישית 

, בנושאי� שוני� הנוגעי� לבני נוער י� ונגישפי�מקי, י� רחבידעממת� שירותי . ד

� . באמצעות שיחות ע� צוותי� מקצועיי� וקישור לגורמי מידע רלוונטיי

 .מת! מידע והדרכה, הכוונה, ייעו$, הכלה, י הקשבה"עיצירת קשר משמעותי . ה

 .  להמש" טיפול בשירותי� בקהילה וליווי מתבגרי	 תוו', הפניה. ו
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פעילות זו שזורה בעבודה השוטפת ה! כפעילות ספונטנית  )עבודה קבוצתית ומניעתית .ז

, במידת האפשר, בנוס) לקבוצות מתקיימות. נוער ממוקדות לקבוצותוה! במסגרת 

ופיתוח ) 'זוגיות וכו, התמכרויות, אלימות( סיכוני�מניעת סדנאות מידע ותוכניות ל

   .מיומנויות חברתיות ובי! אישיות

בקהילה בניסיו! לתת מענה ו פעילות טיפולית סוציאלית בזירות )טיפול קצר מועד .ח

  .  פרטני לאוכלוסיית בני הנוער# טיפולי#מיידי

ההכשרה . ס מכשיר את המתנדבי� ומדרי" אות� באופ! שוט)"העו  # הדרכה וליווי. ט

 אנשי מפגש הכשרה אחת לחודש בשיתו),  שעות כל אחד3 מפגשי הכנה בני 3כוללת 

  .מקצוע נוספי� מהקהילה

  .ס מדרי" את המתנדבי� אחת לשבוע באופ! שוט)"העו, בנוס)

  .המשלבת ג� הרצאות מומחי� אחת לשבועיי�  אזורית וארציתס מקבל הדרכה" העו

  כוח אדם 

  :ס נוער וצעירי�"עו. 1

בני  שעות עבור ריכוז הקשר ע� 12,  שעות סיור בניידת8  # חצי משרה#מודל לילה אחד 

הנחיית , טיפול קצר מועד ליווי למסגרות בקהילה בתחו� תעסוקה ולימודי�, הנוער

�  .מתנדבי

עבור ריכוז הקשר ע� בני  שעות 14,  שעות סיור בניידת16 # משרה 75% # לילות 2מודל 

הנחיית , טיפול קצר מועד ליווי למסגרות בקהילה בתחו� תעסוקה ולימודי�, הנוער

�  .מתנדבי

2 .�   מתנדבי

    ועלויותתקציב

אי� אפשרות להשתמש בכספי התוכנית . הגו( המפעיל יספק את הניידת

  הלאומית לצור' מימו� הרכב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שני לילות  

 90,000  משרה75%ס נוער וצעירי� " עו

 ימומ! על ידי הגו) המפעיל  רכישת רכב/השכרת

� 6,000 טסט+ביטוחי

 5,000 דלק
  

  5,000  ,  טיפולי�# שוט) אחזקת רכב

 3,000   כיבוד

 13,000  הדרכות

� 2,000 הכשרת מתנדבי

 124,000 כ"סה
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ח הוצאה חד פעמית " ש280,000 עלות הרכב משתנה בי! :עלות הרכב לגו) המפעיל

עבור רכישה והסבת הרכב לצרכי הניידת לבי! הוצאה שנתית קבועה עבור ליסינג 

 . מומ� מכספי התוכנית הלאומיתסכו	 זה לא י. ח" ש90,000 #של כ

  

  כתובת לפניה

  צעירות וצעירי�, סג! מנהלת השרות למתבגרי� #שבי אהרו! 

 .050#6223038  #פלאפו! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  לילה אחד

 הוצאות כוח אד	
  

  משרה50%ס נוער וצעירי� "עו
60,000 

    אחזקת רכב

  השכרת רכב/רכישה
 ימומ! על ידי הגו) המפעיל

� טסט+ביטוחי
3,000 

 דלק
2,500 

  )טיפולי�( שוט) אחזקת רכב
  2,500ד ע

 2,000  כיבוד

  הדרכות
13,000 

� הכשרת מתנדבי
1,000 

 כ"סה
81,500 
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  "פתוחה דלת "- נוער לבני ייעוץ מרכז

  1040335 :התוכנית סמל

  

  התוכנית תיאור

, אהבה, זוגיות, להתבגרות הקשורי� הנושאי� בכל" פתוחה דלת "נוער לבני ייעו$ מרכז

 י"ע מופעל המרכז). איידס כולל (מי! ומחלות היריו!, מניעה אמצעי, מינית ונטייה זהות

 מתו" וזאת) האד� במיניות הייעו$ בתחו� מומחי� חלק� (מתנדבי�, מקצוע אנשי

 נערות של והפנייה תיוו" כוללת התוכנית. מגוונות נוער בני לאוכלוסיות תרבותית רגישות

  .לצור" בהתא� ביישוב נשי� לרפואת

  

  התוכנית מטרות

• �  של השוני� בנושאי� והוריה� במתבגרי� וטפול יעו$, הבריאות קידו

 ברמה מינית ובריאות אחריות, אהבה, זוגיות, מיניות, ההתבגרות גיל

 . והקהילתית הפרטנית

 .אלה בתחומי� הנוער בבני ולמטפלי� להורי� מקצועית תמיכה •

  

  הלאומית יתהתוכנ יעדי

 ובריאותית פיזית ולהזנחה להתעללות החשופי� הילדי� אחוז הקטנת. 1

  ברווחת� הפוגעות משפחתיות בנסיבות החיי� הילדי� אחוז הקטנת. 2

 וניכור בדידות של קיצוניי� מצבי� על שמדווחי� הנוער בני/הילדי� אחוז הקטנת. 3

  הפנאי בשעות משמעותי עיסוק. 4 והעדר

 קשות בעיות על המעידי� מצבי�/התנהגויות המפגיני� הנוער בני/הילדי� אחוז הקטנת. 5

�  הרגשי בתחו

 נורמטיביות לא והתנהגויות סיכו! התנהגויות המפגיני� הנוער בני באחוז ירידה.  12

  סיכו! במצבי ילדי� של האיתור היק) הגדלת. 13

 

  יעד אוכלוסיית

  . במתבגרי� המטפלי� מקצוע אנשי, למתבגרי� הורי�, שנה 18 13# גילאי נוער בני
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  :1,2,3,7 מפרופילי� נוער בני

 אר$ בי! התרבותיי� הפערי� ע� ומתמודד ההגירה במשבר הנמצא עולה נוער  .1

 המינית להתנהגות הקודי� את להכיר והלומד הישראלית  והמציאות המוצא

           .באר$

 פיזיולוגי� שינוי תהליכי של בעיצומ� נמצאי� אשר ההתבגרות בגיל נוער בני .2

� הכוללת, המיניות הוא זו בהתפתחות מרכזי ממד. זהות� גיבוש לקראת ורגשיי

  . ועוד זוג בני בחירת, חברתיי� קשרי� יצירת, גו) דימוי, עצמי דימוי גיבוש

 ומעמד קירבה, הכרה, יחס לקבל מנת על במיניות! שימוש עושות אשר, נערות .3

  .וסכנה סיכו!, מצוקה למצבי להביא! שויוע בה! הפוגע באופ! זאת כל, חברתי

 ונטייה זהות, מינית מתירנות סביב המשפחה בתו" לעימותי� שנקלעו נוער בני. 7     

  .מינית

  הפעילות היקף

 .אחת שנה במהל" מענה מקבלי� נוער בני 3000 #כ •

• � . לצור" בהתא� שעות 3#4 למש"  בשבוע פעמי� 2#3 בי! פתוח המקו

  הכוללי� מפגשי� 3 עד # אישיי� מפגשי�, בטלפו! דעמי מת! כולל התהלי" •

 . יעו$ שיחת, אינטייק

 ותיוו" ליווי מספק לצור" ובהתא� בקהילה נשי� רופאות ע� קשר מקיי� המרכז •

 .  הריו! והפסקת הריו!,  מניעה אמצעי של בנושאי� זה לשירות

 לובכ סי�"במתנ ספר בתי במסגרות או/ו עצמו במרכז המתקיימות סדנאות •

 1.5 הוא מפגש כל אור". בריאה מיניות בתחו� בסדנאות צור" הרואה  מסגרת

  : למשל, ולצרכי� לאוכלוסייה לתכני� בהתא� נקבע המפגשי� מספר. שעות

  . מפגשי� 2#3 בנות ספר בבתי סדנאות #

 .מפגשי� 10 עד חדשי� עולי� או בסיכו! לנוער ומפגשי�  סדנאות #

  .והורי� מחנכי� ע� מפגשי� הכוללות סדנאות #

  .הערבית בחברה לתלמידי� ייחודיות סדנאות #

     

  :להורי	 מענה •
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  :מישורי� בכמה נית! במרכז להורי� המענה

 ההורי�. אישיי� ובמפגשי� באינטרנט, בטלפו! הורי� של לפניות מענה #

� הצור" לפי במרכז צת/היוע$ ע� משות) למפגש הבת/הב! ע� ביחד מוזמני

 .המתבגרי� להסכמת בכפו)

  .להורי� ותסדנא #

 בני ע� הפעילות תחילת לפני,  ההורי� ע� פעילות מתקיימת הערבית בחברה #

 .הנוער

# �  . הפעילות תכניות בסיו� בנות/ אמהות של מפגשי

    :מקצוע לאנשי מענה •

 מתבגרי� הפניית מאפשרת  המרכז צוות לבי! בקהילה המקצוע אנשי בי! אישית הכרות

 היריו! להפסקת להפניה עזרה מת! או, ניעהמ אמצעי וקבלת בטוח מי! בקיו� להדרכה

  . ומהירה דיסקרטית בצורה

 מצבי� להבנת המתייחסות מקצוע אנשי של לשאלות כתובת מהווי� המרכז יועצי

�  .מתבגרי� של במיניות הקשורי

 ולהכיר המקצועי הידע את להעמיק  בקהילה  מקצוע לאנשי עיו! וימי השתלמויות  #

  .בקהילה ולוטיפ  תמיכה גורמי מקרוב

  

  :הדרכה

 אנשי באמצעות המפעיל הגו) ידי על הנערכת מפגשי� 28 בת סדנה # המתנדבי� הכשרת

  .בתחו� מקצוע

 הגו) ידי על מופעלת בתחו� מקצוע אשת ידי על חודשית הדרכה # ת/הרכז הדרכת

  .המפעיל

  

  אדם כוח

 ע� בעבודה, קבוצות בהנחיית וניסיו! האד� מיניות בתחו� ידע בעלת ס"עו # רכזת •

, המתנדבי� צוות על אחראית: הרכזת תפקיד. מתנדבי� והנחיית ובגיוס נוער

 ולאנשי נוער לבני טווח קצרות סדנאות והנחיית אישי ייעו$, בקהילה יישוג

  .מקצוע

  . דיאטניות, אחיות, רופאות למתנדבי� בעדיפות, מתנדבי� 2#3 לפחות •

  

  ועלויות תקציב
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 כח

    תפקיד/אד	

    )לשנה (ידהליח עלות    פירוט

 60,000 משרה חצי ת/רכז

 של למפגש . 500 :נוער לבני סדנא  סדנאות

�= מפגשי� X 10בסיכו! לנוער. שעתיי

1500 ..  

  :להורי� סדנא

  .למפגש . 650 

  :מקצוע לאנשי סדנא

 .למפגש . 650 

18,000 

חד  קבוע ציוד

    פעמי

 מפות, אנטומיי	 דגמי	 (הדרכה עזרי

 )דיסקי	, ספרי	, אנטומיות

10,000 

 5,000  ת/לרכז הדרכה

 השתלמויות

� למתנדבי

 12,000 שעות 28 בת סדנא # הצוות הכשרת

, רולאפ, מדבקות, סימניות, עלוני�(  ופרסו� שיווק

 )שילוט

5,000 

  ח"ש 110,000    כ"סה

  

  .ח" ש100,000בשנה השנייה ואיל" התקציב יעמוד על 

  

   המקומית מהרשות נוספות דרישות

  .מתויג שאינו הישוב בתו" נגיש מבנה

  .הצהריי� אחר בשעות הפנויי� # חדרי� שני

  .לאינטרנט חיבור ע� מחשב, נעול ארו!, טלפו! קו

  

 בתרומה שיתקבל ציוד ובו גינקולוגיות לבדיקות חדר במרכז יופעל, האפשר במידת** 

  . הבריאות במשרד מקובלי� סטנדרטי� פ"וע המפעיל הגו) באחריות

  

  לפנייה כתובת

�  .וצעירי� צעירות למתבגרי� השרות – ארצית מפקחת – וויי" מרי

  . 050#6223241. טל

  

 משות) יהיה המענה על הפיקוח חדשי� עולי� אוכלוסיית עבור יופעל והמענה במידה

  הרווחה שרות מנהלת, כה! שרה: בקהילה לשירותי האג) באמצעות הקליטה למשרד
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�  02#6750323 : פקס ,  02#6752744  ,02#6752624 :               טלפוני

  il.gov.moia@sarac  :       מייל כתובות

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נוער מוביל שינוי

  2220336  :סמל התוכנית

  תאור התכנית

 בני נוערמשמעותי עבור   היא תכנית מניעה אשר מהווה מוקד חינוכי חברתי"נמש"תכנית 

�מקדמיה המחוללי� תהליכי למידה והתפתחות בתכני�התוכנית מתמקדת  .בסיכו! 

. יוצרי� שוויו! הזדמנויות ומצמצמי� בכ" את ההדרה,  השתלבות�מאפשרי, העצמה

בנוס) . "שמירת החוק וכיבודו"  בתחו�ידע עיוני ומעשיתכני� של התוכנית משלבת 

על  ,למע! קיו� חברה בריאה וצודקת,  כלפי החוקשינוי עמדות שליליותעוסקת התוכנית ב

לימוד והדרכה הקשורי� לביטחו! ולשמירת החוק ופעילויות שטח מגוונות ידי 

משפחת הנער ,  יחידות קידו� נוערהתוכנית יוצרת שיתופי פעולה ע� .משטרתיות

המקדמת ,  חברתיתבאסטרטגיות להוראה מתקנת התוכנית עושה שימוש .והקהילה

יוצרי� שוויו! הזדמנויות ,  השתלבות�מאפשריאסטרטגיות אלה . כלי טיפול כהעצמה

   .ומצמצמי� בכ" את ההדרה
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 ,תכנית זו מאפשרת לבני הנוער לבחור בדר" הנכונה מתו" תפיסה כי אד� בעל שיו"

התהלי" שבני נוער עוברי� מולידה בה�  . נמנע מפשיעה# סובלנות ומחויבות חברתית

מאפשרת לה� לבנות חיי� של אחריות מתו" ה� ועל אחרי� תחושת אחריות על עצמ

באמו! ,  במידת השליטה העצמיתהתנהגותישינוי התוכנית מובילה לכמו כ! . בחירה

 , לשיפור במיומנויות אישיות וחברתיותמתרותומעורבות בקהילה ב, ביכולת העצמית

   .ביטחו! עצמיואחריות 

, הרצאות(ידי שיתופ� בתכנית #ברי� עלח,  מעגל השינוי למשפחההתוכנית מרחיבה את

�יעו$ אישי בענייני� הקשורי� להתמודדות ע� ילדיה� בנושאי� שקשורי� , הדרכת הורי

  .)למניעת התדרדרות עבריינית

                     

  מטרות התכנית

   ואלימות צמצו� עבריינות. 1

  . וטיפוח ערכי� נורמטיביי�פיתוח מיומנויות חברתיות. 2

חיובית לגבי נושאי� ) Self esteem( פיתוח דימוי והערכה עצמית: וח זהות עצמיתפית. 3

�  . פיתוח אמונה עצמית ופיתוח יכולת לפעול למימושה. חברתיי

  פיתוח אד� אוטונומי . 4

  .העלאת המוטיבציה להתגייסות לצבא. 5

  

  

  

  

  

  

  : יעדי התוכנית הלאומית

מצבי� המעידי� על בעיות קשות /הגויותבני הנוער המפגיני� התנ/ אחוז הילדי�הקטנת .1

  .בתחו� הרגשי

  . באחוז בני הנוער המפגיני� התנהגויות סיכו! והתנהגויות לא נורמטיביותירידה .2

 אינ� משתלבי� במסגרת עיסוק 18 אחוז בני הנוער שבהגיע� לגיל הורדת .3

 .נורמטיבית

 . היק) הילדי� ובני הנוער בסיכו! שמקבלי� הגנה מיידית הולמתהגדלת .4

  

   :אוכלוסיית היעד

הנמצאי� בסיכו! לנשירה  בני נוער המטופלי� במסגרת יחידות לקידו� נוער 10#15

הישגי� לימודיי� , מיומנויות והרגלי למידה, מוטיבציההעדר :  המאופייני� בולניתוק

בעיות (בעיות התנהגות , היעדרויות תכופות וממושכות מבית הספר, נמוכי� לאור" זמ!
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היסטוריה של נשירה ומעברי� בי! , )'שימוש בסמי� וכו, עבריינות, ותאלימ, משמעת

  . דימוי עצמי נמו", סובלי� מלקויות למידה או לקויות חברתיות, מסגרות

� בפעילות עבריינית תנאי הכרחי להשתתפות בני הנוער בקבוצה הינו כי ה� אינ� מעורבי

  . יאל$ לצאת מהקבוצה/תת ה אשר יהיה מעורב בפעילות עברייני\נער. בזמ! התכנית

  

    :תחומי הסיכון בהם התוכנית מיועדת לטפל

 .רווחה ובריאות רגשית

  .השתייכות והשתלבות חברתית

�   .טיפול בילדהמשפחה וה תחו

  

  :תיאור התהליך

 המניע מתמקד בזיהויהטיפול . הקו המנחה בתכנית הוא שילוב בי! חינו" לטיפול

ראויה ות להתנהגות ידרכי� חלופ  והחינו" מציע.החברי הקבוצכל אחד משל  להתנהגות

   .תו" כדי דיו! בי! חברי הקבוצה, נורמטיבית/

מנגנוני , דימוי עצמי, שליטה עצמית: נושאי המפגשי� מגווני� וה� כוללי� בי! השאר

 ,תרופות וכדומה.  אלכוהול, סמי� בגורמי� חיצוניי� כגו!שימוש, מעגלי סיכו!, הגנה

  .יות ומודעות עצמית ועודאחר, סנגור עצמי

  

  :מרכיבי� מרכזיי�לתוכנית שני 

  .טיפוללשימוש באסטרטגיות להוראה מתקנת חברתית ככלי  .1

  . ותרומה לקהילההתנדבות .2

  

 הפרויקט בפני אוכלוסיית בני הנוער והצוות במסגרת תחשיפ : הכנה) שלב ראשו�

ה ע� \י שמטרתו שיקו) של הנערה נער" ראיו! איש\לכל נער:  קבוצהמיו! וגיבוש, היחידה

נוכחות המשתתפי� מתחייבי� ל . ועל פיו מותאמי� התכני�בניית פרופיל קבוצתי ועצמו

  . שעות5כ " סה.תו" יידוע מראש) 20%מותר להעדר עד (והתמדה 

   

  :  הפעלה) שלב שני

  שלוש )בני שעתיי	 אחת לשבוע  מפגשי	 קבוצתיי	29  )א

�  : מפגשי� אלה כוללי� בי! השאר ג

� המתקיימי� מחו$ ליחידהמפגשי 5) 1  #  

   ,מ"ימ #מפגש ע� היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור •

  , ביקור במעבדה לזיהוי פלילי •

  ,רהיפענוח זירת עב •
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•  �  ,סוכנת סמויה לשעבר של המשטרהפעילות ע

   . במשטרה ע� מפקד מרחבמפגש •

  דבות שעיקר� תרומה לקהילה במסגרת התנ.  שעות16 מפגשי� בהיק) של 8)  2

 ה קשורי	/ שעות ע	 הגורמי	 המקצועיי	 שאליה	 הנער10 מפגשי	 בהיק( של 8 )ב

מפגשי� אלה מתקיימי� . צבא, מקומות תעסוקה, משטרה, שרות המבח!, רווחה: כגו!

�  .במקרי� רבי� ג� ע� ההורי

בענייני� הקשורי�   מפגשי	 קבוצתיי	 ושיחות אישיות ע	 הורי	2: הדרכת הורי	 )ג 

במקרה  שעות 4בהיק) של . ע התדרדרות עברייניתו למנבמטרהדות ע� ילדיה� להתמוד

  .הצור"

  . שעות5כ "סה. ראיונות אישיי	 ע	 בני הנוער: תהלי'הסיכו	  )ד

: לטקס יוזמנו כל הגורמי� השותפי�.  תעודותיוענקו למשתתפי� בתוכניתסיו� הטקס ב

  . י� ובני הנוער הור,שרות מבח!, משטרה, משרד החינו", נציגי רשויות

  :הכשרה לצוות

ההכשרה . בפיקוח האג) לקידו� נוער, הכשרת המנחי� מתבצעת על ידי מפתחת התוכנית

 ודגש על שימוש באסטרטגיות המתמקדת בעבודה ע� בני נוער בסיכו! ומאפייני האוכלוסיי

. יתלפני תחילת התוכנ) ' ש10( שעות 2.5 מפגשי� בני 4כ "  סה#של מיומנות חברתיות   

 �  ). שעות6( מפגשי צפייה 3בנוס) מתקיימי

  :הדרכה לצוות

במהל" '  ש#18 2.5 מפגשי� כל מפגש 7(מפגש אחת לחודש  בהנחיית מפתחת התכנית 

  .בפיקוח האג) לקידו� נוער, )השנה

  

  כוח אדם

 .  י מנחה מוביל''עובד קידו� נוער מהיחידה המשתת) בכל המפגשי� ומונחה ע •

•  � .הקרימינולוגיהמנחה מקצועי מתחו

למפגשי� בנושאי� מוגדרי� יש אפשרות להזמי! מנחה מומחה במקו� המנחה  •

 .  הקבוע

  

  תקציב ועלויות 

  

  עלות שנתית  עלות חודשית   שעות' תק! או מס  תפקיד/ כוח אד	 

   מתחל)מנחה קבוצה

  /קרימינולוג(

�/ מדרי" מניעת סמי

 �מדריכי� בתחו

  חודש  שעות ל15

   

    שח לשעה  180
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 �הדעת בה� ה

�  ).מתמחי

   

 21,600 2,700    כ עלות כוח אד�"סה

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  הוצאות 

 800  נסיעות    תפעול 

  

  עלות שנתית  עלות חודשית  

  ח" ש22400  ח" ש2800  ) הוצאות + כוח אד� (כ עלות "סה

  
  

  

  כתובת לפנייה

  משרד החינו" מינהל חברה ונוער

  אג) קידו� נוער

  י�נח גרינבו

  03#6896193/4: טל

 noachgri@education.gov.il: כתובת מייל

  

  

  

 

  

  


