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 תיאור המרכז

בבתי ספר, פנימיות, מרכזים עם בני נוער המרכז כולל מסגרות הכשרה העוסקות בעבודה טיפולית ישירה 

קשת  והוסטלים לצעירים וכמו כן בעבודת מניעה עם בני נוער וצעירים במצוקה  במסגרות של קידום נוער.

הקשיים המאפיינת אוכלוסייה זו מגוונת הן בסוג והן בעוצמה: מצוקות תוך אישיות ובין אישיות, קשיים 

י משבר ו/או חשיפה ללחצים חריפים  ומצבי טראומה נפשית  בהסתגלות למסגרות נורמטיביות, מצב

-עם אוכלוסיית היעד ולהכשירם לעבודה מקצועית .ותהתוכנית מיועדת להפגיש את הסטודנטים שונים.

יבצעו עבודה פרטנית בסוכנות בסביבתם הטבעית של הפונים:  .ותטיפולית עם אוכלוסייה זו. הסטודנטים

תקשורת תוך כדי ונה וכדומה. ההתערבות מתבצעת , במתנ"ס, בשכבתוך בתי ספר ומרכזי יעוץ, בביתם

: משפחה, מסגרות לימוד ותעסוקה ו/או עם של בני הנוער מקצועית עם גורמים רלבנטיים בסביבתם

סוכנויות ושירותים בקהילה: רווחה, בריאות הנפש, קציני ביקור סדיר, שרות מבחן, יועצות ומחנכות בבתי 

התוכנית מדגישה את אחריותו האישית של  י בריאות הנפש בצה"ל ועוד.ספר, לשכת גיוס, קצינ

עם הפונים/מופנים ומספקת תנאים לפיתוח אחריות זו ולמימושה בעבודה  .הבעבודתו .יתהסטודנט

 היומיומית.

 גישה ושיטות

הנער/ה ואת צרכיו במרכז ורואה אותו בסיטואציות חייו -הגישה המנחה את התוכנית מעמידה את האדם

 כיחידת ההתבוננות וההתערבות של הסטודנט. 

 עקרון  מנחה מרכזי: תפיסת המטופל כשותף  לעבודה הטיפולית.

דינאמית, -יכופס) פרטנית, בהתאם לגישתו של המדריך–בכל המסגרות גישת ההתערבות היא טיפולית

 ועבודה מול גורמים מערכתיים שונים. יישוג, '( . בכולן מתבצעת התערבות במשברהתייחסותית וכו

מקצועיים ובתקשורת עם סוכנויות ושירותים בקהילה. יבצעו -יתנסו בעבודה בצוותים רב .ותהסטודנטים

עצמית של ההדרכה בתוכנית, מדגישה פיתוח והעמקת מודעות  התערבות פרטנית וקבוצתית.

, תוך התייחסות להיבטים של העברה והעברה נגדית בתוך הקשר הטיפולי. יושם דגש על .יתהסטודנט

קשר בין תיאוריה לפרקטיקה בשדה, פיתוח מיומנויות  טיפוליות שונות , רגישות לזולת וחיזוק ערכים 

 אתיים של המקצוע.

 תנאים ומטלות:

שעה וחצי וישתתף בפורומים שונים בסוכנות  קבל הדרכה פרטנית אחת לשבוע במשך.תי .יתכל סטודנט

 כ.השל המדרי .הבה הוא עובד לפי שיקול דעתו

 שתתף  בסדנא שתתקיים אחת לחודש..תבנוסף לכך י

פעילות קבוצתית או התערבות מקצועית  -ג ( יקיימו התערבות פרטנית ופרויקט -) שנה ב ו .ותהסטודנטים

 אחרת  שאינה בתחום עבודה פרטנית, המיועדת לתת מענה לצרכי אוכלוסיית היעד.  

נדרשים: מוטיבציה גבוהה לפיתוח והעמקת היכולת בעבודה פרטנית הכוללת התייחסות לרבדים תוך 

בגרות רגשית, נגישות וגמישות לעבודה בשעות שונות של היום, כולל בערב, על פי צורכי , םנפשיי

 המטופלים ומסגרות ההכשרה.



 

  הסדנ

 ימסרו הסדנה של השעות המדויקות  .המפגשים יתקיימו אחת לחודש, בימי רביעי במשך שלוש שעות

                                          על ידי הרכזת. הלימודים שנת פתיחת של הראשון במפגש

בהכרות עם אוכלוסיית היעד על מאפייניה וצרכיה הייחודיים ובהקניית גישות, עקרונות,  המפגשים יעסקו

 ידע ומיומנויות הנדרשים בעבודה עם אוכלוסייה זו.

 מתכונת:

  מסיבת מחלה או השתתפות חובה בכל המפגשים כתנאי לסיום השנה בציון עובר. היעדרות

 עמודים על נושא הסדנה החסרה. 4מילואים מחייבת להביא אישור וכתיבת עבודה עד 

  הרצאות )+ דיון( על ידי רכזת התכנית, מנהלי סוכנויות וראשי צוותים, ו/או מדריכי הסטודנטים

 במרכז.

 ר ביקורים בסוכנויות המשתייכות למרכז ההכשרה ובסוכנויות בקהילה המטפלות בבני נוע

 מפגש עם מטופלים(. -במצוקה. )סיור, הרצאה ודיון ובמידת האפשר 

 .הצגות מקרים ואירועים מהתנסות הסטודנטים 

  )לביטוי ולדיון בנושאים ובשאלות המעסיקות את  -מפגשים פתוחים )אחד או שניים בשנה

 סטודנטים.

 מחשבות,  מקצועי של הסטודנט עם השדה המקצועי: הרגשות,-יושם דגש על המפגש האישי

 דילמות ושאלות אתיות. תפישות, עמדות

 

 הכשרה במרכז הלמידה תהחוברת מציגה דוגמאות לסוכנויו

 ם במקומות ההכשרה המצוינים בחוברתיתכנו שינויי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :מקומות ההכשרהרשימת דוגמאות ל

 מחלקה לקידום נוער במזרח ירושלים

 מנהל: מר עבד סלאימה

 כתובת: אחואן אלספא

 02-6273170טלפון:  

 050-3121783מדריך:   עומר כנאנה    טלפון: 

בעיריית ירושלים. עוסקת: באיתור מניעה וטיפול בבני נוער החטיבה משתייכת לאגף לחברה ולנוער 

, רובם בני שכבות מצוקה. הנערים/ות מאופיינים 14-26סוציאליים בגילאי -וצעירים בעלי קשיים פסיכו

להחרפת הקשיים בתחומים כמו:  סוציאלי ו/או נמצאים בסיכון-בקשיי הסתגלות ותפקוד על רקע פסיכו

ת )משפחה, עבודה, לימודים, צבא(, הידרדרות לחברה שולית ו/או ניתוק ממסגרות נורמטיביו

להתנהגות עבריינית, הסתבכות בפלילים, שימוש בסמים וקשיי הסתגלות לצבא. רובם חוו הזנחה 

נפשיים ) בטחון עצמי,  -רגשית, חלקם נחשפו להתעללות פיזית ו/או מינית. מאופיינים בקשיים תוך 

אישיים ובתפקוד כמצוין לעיל  + -נמוכים, שאלות סביב זהותם ( בקשיים ביןדימוי עצמי ו/או דימוי גוף 

העבודה הטיפולית  קושי בדחיית סיפוקים, התנהגות אימפולסיבית, קשיים בהתמדה ובקבלת מרות.

שמשמעה נגישות  –מקצועי העובד בגישה מערכתית, בשיטות: "דלת פתוחה" -מתבצעת בצוות רב

"יישוג" תוך עבודה עם האוכלוסייה  – reaching-out -אל העובד המטפל ו מיריבת של אוכלוסיית היעד

 בסביבתה הטבעית, במקום ובעיתוי הנבחרים על פי מצבו וצרכיו של הקליינט.

מטרת ההתערבות: איתור, מניעה וטיפול בקשיים של הנמנים על אוכלוסיית היעד, במגמה: להפחית 

אישי ואת כישורי -אישי, התוך-מצוקה, לגייס ולהעשיר כוחות ולשפר את איכות התפקוד הבין

 ההשתלבות במערכות חברתיות, תעסוקתיות ולימודיות. 

 ג' ישובצו-שנה ב' או –סטודנטים ה

 .12:00עד  9:00צוות: מתקיימות בימי ראשון בין השעות  ישיבות 

 

 

 

 

 

 



 

 בתי ספר ופנימיות

 הפנימייה בבית ספר בויאר

                                                                                 , בית וגן1כתובת: רחוב תורה ועבודה  מנהל: מר ארז אמבר

מכיתה ז' עד כיתה י"ב'. הנערים באים מכל הארץ ובעלי פוטנציאל לימודי טוב,  פנימייה לנערים/ות

סוציאליות שונות. -נערים/ות עם בעיות פסיכו .ותולומדים לבגרות. מופנים להתערבות סטודנטים

בוועדה טיפולית של הפנימייה אחת לשבועיים  ומעורבים בעבודה מול צוות .ות משתתפים .ותהסטודנטים

 טיפוליים  חיצוניים. של הפנימיה וגורמים

 שעות הפעילות: העבודה היא בשעות הבוקר והערב

 בית ספר תיכון "ליפתא"

 02-5617876טלפון:   18כתובת: רחוב רחל אמנו    מנהלת: מר אסף צבן

 050-6242216לפון ט    מדריכה: בלה בן גרשון

נערים/ות שנפלטו ממסגרות ( הממוקם בשכונת קטמון וקולט תלמידים 45 -)כ  יחסית בית ספר קטן

 לימודיות אחרות בשל בעיות רגשיות, ומגיעים כדי להשלים שנות לימוד ו/או לעשות בגרות חלקית.

בביה"ס מגמות אומנות שונות. הצוות הפדגוגי עובד באוריינטציה טיפולית. ביה"ס מאפשר תוכנית 

 לימודית המותאמת לרמת התלמיד.

 חובה-י בערב  השתתפות בישיבות צוות ביום רביע

 הערה: מיועד לסטודנט/ית משנה ג' )בעל בטחון ועצמאות יחסיים, מאחר שיעבוד כסטודנט בודד(

 

 

 בית ספר "דנמרק"

 6788251טלפון:    26  כתובת: רחוב יהודה הנשיא      מנהל: מר רוני ברבש

 אוריה ברינקר  מדריכה:  

תושבי השכונה )קטמון( שנפלטו ממסגרות בית יב'. התלמידים  -בי"ס מקיף לנערים/ות מכיתות י'

ספריות ברחבי העיר. בעלי קשיים לימודיים, משפחתיים ו/או בעיות התנהגות. בביה"ס, שני יועצים 

סוציאליים רבים ומורכבים של -חינוכיים בלבד והמערכת מוצפת בצורך להיענות לצרכים ולקשיים  פסיכו

  התלמידים.

 הערות: 

  והפרויקט יתקיימו  בשעות הבוקר והצהריים.העבודה הפרטנית  

     ,מפגשים עם בני משפחה וסוכנויות בקהילה יתקיימו בעיתוי  המותאם לגורמים אלו 

 .כולל בשעות אחר הצהריים והערב     

 .הסטודנטים ישתתפו בישיבות צוות בהן ידונו בנערות/ים שבטיפולם/ן 

 סטודנטים למערכות ביה"ס.היועצים החינוכיים מהווים גורם מתווך בין ה  

 .נדרשת מוטיבציה גבוהה ורמת עצמאות 



 

 

 "האקדמיה למוסיקה ולמחול" –בית ספר 

 אבירםענבר  מדריכה: 

 02-6594444טלפון:  

ביה"ס ממוקם בגבעת רם. בי"ס על אזורי עם דרישות לימודיות ומקצועיות גבוהות במיוחד התובעות 

מכין רקדנים ומוסיקאים לקראת קריירה מקצועית. רוב מהתלמידים אנרגיה ושעות השקעה רבות. 

 אקונומי גבוה. תלמידים רבים מופנים לטיפול עקב בעיות רגשיות מגוונות. -התלמידים ממעמד סוציו

 נדרשת עבודה גם בשעות אחר הצהריים.

 

 בית ספר "קדמה"

 02-6795955/6טלפון:     קטמון ט', ירושלים 53יוחאי -כתובת: רחוב  בר   מנהלת:   גב' מיכל  חדד

 052-3615984מדריך:  מרסלו טרנרודר    טלפון: 

בי"ס תיכון עיוני.  מעניק לתלמידיו, תושבי השכונות דרום מערב ירושלים, חינוך עיוני איכותי המוביל 

לתעודת בגרות וללימודים גבוהים. מושם דגש על חיבור לקהילה, חינוך ביקורתי, מתן כבוד לזולת 

 וחינוך לשוויון. ולסביבה

אקונומי בינוני ונמוך, חלקם נפלטו מבתי ספר בעיר, חוו תחושת ניכור -בחלקם ממעמד סוציו  -התלמידים 

 ואכזבה ממערכת החינוך ופיתחו תחושות מסוגלות וערך עצמי נמוכים.

תלמידים  בתפיסה שמסגרת אינטימית מאפשרת מענה כוללני לכל תלמיד כפרט,  25בכל שנה עד 

אם לצרכיו תוך דגש על כוחותיו של התלמיד והעצמתם. כל כיתה מלווה על ידי שני מלווים המונחים בהת

 בתפיסה כוללנית.

ייחודית, מותאמת לעולמם התרבותי של התלמידים. בית הספר רואה בהורים  –תוכנית הלימודים 

 ילדיהם. –שותפים לתהליך הצמיחה הלימודית והרגשית של התלמידים 

רטניות והפרויקט מתקיימים בשעות הבוקר והצהריים. תקשורת עם בני המשפחה וסוכנויות השיחות הפ

 בקהילה מתקיימות בעיתוי המותאם לגורמים אלו, כולל בשעות אחר הצהריים והערב.

 

 בית ספר המסורתי ע"ש זיול  בראנשוייג

  02-6711375, טלפון: םירושלי 8כתובת: רחוב בית"ר       יועצת: דליה עייני   מנהלת: אפרת גולן

 אורלי קאופמן: כהמדרי

 י"ב.-שנתי. תלמידים בכתות ז-ספר שש-בית

העקרונות על פיהם הוקם בי"ס מושתתים על מגמה להביא את התלמיד לידי הזדהות עם שלושה מוקדים. 

 הנם מכל שכבות הגיל בביה"ס –התלמידים המופנים לסטודנטים  היהדות, הציונות והעולם המודרני. 

 ומאופיינים בקשיים/בעיות רגשיות מגוונות  וקשיי התנהגות.

 טיפוליים ובעבודה פרטנית. ול הצוות של בית הספר, גורמי חוץעבוד מ.תי .יתהסטודנט

   שעות פעילות ההכשרה: שעות הבוקר ואחר הצהריים



 

 בי"ס על יסודי מכבים רעות מור

 ופורצת דרך בתחומים חברתיים ופדגוגים כאחד המסגרת שמה דגש על עשייה ייחודית

 אוכלוסיית  היעד מתבגרים ומתבגרות עם קשיים רגשיים משמעותיים לצד אינטליגנציה תקינה

 ומעלה 13גילאי הפונים 

 

 בי"ס תיכון רעות

תיכון המאופיין בלמידה באורינטציה אישית כאשר חלק ניכר מהאוכלוסיה הוא מתבגרים עם קשיי קשב 

 ובעיות רגשיות מגוונות אך אינטיליגנציה תקינה. ביה"ס שם דגש גדול על התערבות טיפולית  וריכוז

 העבודה כוללת מפגשים טיפוליים שבועיים, עבודה מערכתית ועבודה מול ההורים.

 יב-שכבת גיל: מתבגרים/ות בכיתות י'

 

 

 בית ספר תיכון "הגימנסיה העברית בירושלים"

 5635287/8טלפון:     14רחוב קרן קיימת  כתובת:    מנהל:  דויד גל

 אורבךבנימין ך: מדרי

בית ספר תיכון לתלמידים בעלי יכולות טובות, הלומדים לקראת בגרות מלאה. התלמידים המופנים 

 לטיפול סובלים מבעית רגשיות והתנהגותיות מגוונות ומורכבות. ההתערבות 

-כוללת מפגשים טיפוליים שבועיים, עבודה מערכתית ועבודה מול ההורים במידת הצורך. שכבת גיל

 .כיתות ז' עד יב'

 

 למדעים ואומנויות פנימייה

 כתובת:  בכניסה לשכונת גבעת משואה

 054-6244055טלפון:  

 אפי בראוור: ךמדריכ

קולטת ילדים מכל הארץ אשר מגלים פנימייה ותיכון לתלמידים במגמות מדעים ואומנויות. הפנימיה 

)אומנות ומדעים(.הילדים אשר מופנים לטיפול, ים בתחומי ההתמחות של בית הספר.כישורים בולט

סובלים מבעיות רגשיות מגוונות. העבודה כוללת עבודה מערכתית, ביקורי בית, קשר עם גורמי טיפול 

 חיצוניים וטיפול ישיר במתבגרים.

 עות הבוקר והערב.שעות פעילות ההכשרה: ש

 

 



 

 ה נעוריםפנימיית הדס

 מדריכה: ליאורה כרמלי

 0524295268טל.

 פנימייה הקולטת מתבגרים מכל הארץ

העבודה היא בשעות הבוקר ובערב . שירות סוציאלי נרחב בו נקלטים הסטודנטים כחלק מהצוות הטיפולי

ון בעיות רגשיות במתבגרים עם מגווכוללת ניהול תיק, קשר עם גורמים השונים בפנימייה, טיפול ישיר 

 .וקשר עם המשפחות

 

 והוסטליםטיפוליים מרכזים 

 

 מרכז אתנחתא

 ירושלים 106דרך חברון    ירון גנאור  -מנהל

 050-3005983. טל   מדריכה: הילה  סובול

מרכז לקליטת נוער במצוקה , המאפשר מקלט ראשוני ומתן התערבות במשבר. המתבגרים נמצאים 

 , התערבות במשבר case managementחודשים. העבודה כוללת  3במרכז עד 

 בוקר וגם בשעות אחר הצהרייםההכשרה בשעות ה

 

 הוסטל "בית עלם"

 , רמת שרת40דויד מרץ ' רח

 0508689195מדריך: רועי מצר טל. 

הסטודנט יתנסה בעבודה  ההוסטל קולט נערים שהופנו על ידי הרווחה )רובם בצו בית המשפט(

 אינטנסיבית כחלק מהצוות הטיפולי, עבודה פרטנית ובעבודה מול גורמים טיפוליים שונים.

 והערב בוקר וגם בשעות אחר הצהרייםההכשרה בשעות ה

 

 הוסטל בית אריאל

 .15אותות ומיועד לנערות במצוקה, ממוקם בשכטנת בקעה בירושלים, ההוסטל מטפל ב  שייך לעמות

 בכל רחבי הארץ. מדובר במסגרת מאתרת ואינטנסיבית.  15-19נערות בגילאי 

 .מיועד לתלמידי שנה ג' / השלמות שנה ב

 



 

 מרכז חירום -הבית של ה.ל.ל"

 

נמצא בשכונת מלחה בירושלים ומיועד לתת עזרה מיידית לצעירים יוצאי החברה  הבית של ה.ל.ל

 החרדית הנמצאים במצוקה מיידית או מחוסרי קורת גג.

המרכז מאפשר להם התמודדות ראשונית עם תחושת הדחק והבדידות כתוצאה ממחסור במשאבי 

צמאיים. הוא מספק הגנה, תמיכה משפחתיים וקהילתיים ולהתארגן לקראת השתלבות מהירה בחיים ע

 מחסה, הזנה ותמיכה המאפשרים לצעירים לאגור את הכוח הדרוש להם להמשך הדרך.

 צעירים וצעירות ויש בו הפרדה בחלקי המגורים בין הבנים לבנות. 12 -בבית יש מקום ל

חודשים שבהם על הדייר/ת לפעול על מנת לקדם את חייו/ה  4ניתן לשהות בבית לתקופה של עד 

הצוות שמלווה את המקום מורכב מאנשי מקצוע בתחום העבודה סוציאלית וכן  חומי דיור ותעסוקה.בת

 מדריכים המלווים את הדיירים ביומיום.

 סניף ה.ל.ל מרכז העיר                                      

 השלמה למוסמך                                               ג או תוכנית-שנה ב ו -מתואר בוגר  ות .מיועד לסטודנטים

העמותה מספקת כתובת לצעירים המבקשים לצאת מהעולם החרדי ולהשתלב בחברה הישראלית 

הדמוקרטית והפלורליסטית. מדובר בצעירים הנמצאים במעבר בין זהויות ובגינו מתמודדים בשאלות 

 של הגדרה וההשתייכות.

וכן אינטקים התערבות קבוצתית  שתלב במפגשים הטיפולים הפרטניים,קשו להיתב .ותהסטודנטים

 לפונים המעוניינים להשתלב בארגון.

שהחליטו לצאת בשאלה במעגלים שונים: דיור חירום,  18תמיכה בצעירים מעל גיל   מטרות הארגון:

, .ותת על ידי סטודנטיםהכוונה ומימון לימודים, הכוונה לצבא, ליווי אישי מידי מתנדבים, תמיכה רגשי

יצירת מערך תומך למי שהחליטו לצאת בשאלה במעבר הרגיש  יצירת הזדמנויות למפגשים חברתיים.

 בין העולמות.

 נושאים אליהם יחשפו הסטודנטים:

 

 .נרטיבים של שלילת זהות קודמת ויצירת זהות חדשה או ביטוי של זהויות מוסתרות מהעבר 
 

 י, משפחתי וקהילתי(.פרוק והרכבה של מעגלי זהות )איש 
 

 האני הכוזב". –"האני האמתי" -תחפושות ומסכות" 
 

 .ברור המרחב שבין בחירה לבין הפעלת מנגנון הבא להתמודד עם קשיים רגשיים 
 

 .סיבות ליציאה בשאלה ומאפייני מגדר 
 

 פוליטי.-מקצועי -העמקת המפגש שבין: האישי 
 

 התנסות וליווי הדרכתי בעבודה קבוצתית 
 



 

 

 לבריאות הנפש ילדים ונוער בית שמשמרפאה 

 

 .18המרפאה מיועדת לילדים או מתבגרים עד גיל 

 .האוכ' מאופיינת בבעיות רגשיות בקשת רחבה ביותר

ההתערבות כוללת מפגשים טיפולים שבועיים, השתתפות בישיבות צוות ומאופיינת בהעשרה 

 .משמעותית בתחום בריאות הנפש

 

 

 רה המצוינים בחוברתיתכנו שינויים במקומות ההכש

 


