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 תיאור המרכז

לסטודנט בעבודה סוציאלית הזדמנות לפתח מיומנויות הקשורות לעבודה  תתל הרוב הינש אוש"מרכז הלמידה ע מטרת 

טיפול , הבנת תהליך קבלת החלטה בנושא השמת ילדים, ובהורים בקהילהטיפול בילדים  תהכולל בתחום רווחת הילד

 .והכרות עם אלטרנטיבות טיפוליות בקהילה, חוץ ביתיות בילדים במסגרות

 :התלמיד בתכנית אושרוב לומד

ודה עם עב , ובין השארק, טיפול דיאדיטיפול במשח באמצעות ס יסודי ונוער"בגיל בי, בגיל הרךילדים טיפול פרטני ב.   1

 .השלכתיים שונים כלים

 .שונות להתערבות טיפולית עם הורים ומשפחות מיומנויות.   2

 .קהילתי במסגרת מקום ההכשרה/הפעלת פרויקט קבוצתי.   3

 .קשר עם שירותים רלוונטיים בקהילה.   4

    טיפול , ועדות לתכנון טיפול, בקבלת החלטות עבור משפחות וילדים בסיכון כמו חוק נוער ומיומנויותכלים .  5

 .וכדובקהילה ומחוץ לקהילה     

 :  הערות

  ת יומיים אחרי הצהרייםוכולל ברובןשעות העבודה. 

 ד -א ו, ברוב המקומות הישיבות הינן בימי ההכשרה. בכל המסגרות נדרשת נוכחות בישיבת צוות. 

 יעשה בתוך המסגרת עם המדריך וההדרכה תיאום שעות העבודה. 

 עם הפוניםת יש צורך בנסיעות למפגש בחלק מהמסגרו. 

 הסדנ
 .בימי רביעי בבוקר אחת לחודשתתקיים  ההסדנ

ירת יצ, נעסוק בטיפול רגשי בילדים .כלים שונים דרכם נתנסה בעבודה עם ילדיםשילוב של הוראה עיונית ו תכלול ההסדנ

ים כל, הוריםהדרכת , הורה וילדבטיפול דיאדי , כלים השלכתיים שוניםמשחק ואמצעות טיפול ב, חוזה טיפולי עם ילדים

. דהמעבודתם בש את הפרוייקטים יציגו הסטודנטים ' ,בסמסטר ב . ועוד לעבודה עם ילדים שעברו ארועי חיים טראומטיים

 .ההשתתפות חובה

 : קריאה מומלצת

 .הוצאת אח. גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם: טיפול בהורות(. 2017. )א, כהן

 .הוצאת עם עובד. בלבול השפות בין המבוגרים לילד(. 2003. )ש, ציפרנ

 .ידיעות אחרונותהוצאת  .מבט מפסיכואנליזה וממקום אחר, המשחק .(2002). פרוני א

 .הוצאת אח. אסטרטגיות פסיכודימניות: שיטות בפסיכותרפיה של הילד(. 2000. )מ, תיק'צ

  .הוצאת אח. עבודהתאוריה ודרכי : תרפיה במשחק(. 1996. )ל, מקמהון

 

 

 

 

 



 

ולא פירוט של כלל המסגרות הכשרה במרכז הלמידה תהחוברת מציגה דוגמאות לסוכנויו  

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 :מקומות הכשרהלרשימת דוגמאות 

  :מסגרות בקהילה

עיריית ו עמותת בית לכל ילד ,יד רחלעמותת  –ת ות טיפוליומועדוני

 אדומיםמעלה 

    צהייניש טדסה, איהב סייד, יפה שמעוני, יעל יעקובסון, נופר קין: מדריכים

 מעלה אדומים, בת עין, הר חומה, קטמונים, ארמון הנציבשכונות : ותכתוב

 .ונות בירושלים ובגוש עציוןכלילדים בסיכון במספר שמועדוניות טיפוליות ה מפעילרחל יד  עמותת

  .גם במזרח העיר, מפעילה מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון במספר שכונות בירושליםעמותת בית לכל ילד 

  .חינוכיות לגילאים שונים בעיר –עיריית מעלה אדומים מפעילה מספר מועדוניות טיפוליות 

יים קשלמידה וקשיי , תיותהפרעות התנהגו ,מבעיות רגשיות שונותהסובלים  ל בילדים בסיכוןמטרת המועדונית הינה טיפו

פול טיוילדים זוכים ל השהות במועדונית מהווה מסגרת טיפולית לילד עד שעות הערב .עקב קשיים בתפקוד ההורי חברתיים

 ,פרטניילדים טיפול מטפל במספר סטודנט כל  .פרטני רגשידרך המרחב הטיפולי והקשר עם הצוות המטפל וכן טיפול 

 . ס המשפחה לפי הצורך"עוונית וקשר עם צוות המועד ,ריםקשר עם הו גם עבודה מערכתית כמו הדורש

 נתיבים להורות לגיל הרך/מתבגרים/הורים וילדים ימרכז

 מלמד הדס, עידו שינדלר, ריבה ארז: דריכיםמ

    (בהתאמה) מרכז טליה בירושלים ,גוש עציון ,מעלה אדומים: תוכתוב

ים שמטרתן לשפר מצבים רגשיים ותפקודינוער ונתיבים להורות לגיל הרך הינן מסגרות טיפוליות /הורים וילדים ימרכז

 מתן טיפול( הוריםה וטיפולבהדרכ)דרך עבודה עם ההורים , במצבי משבר ומצוקהילדים הנמצאים של ילדים בסיכון או 

ל מרכזים שונים עובדים עם יחידות גי. יחדדיאדית עם ההורים והילדים /או קבוצתי לילדים ועבודה משפחתית/רגשי ו

: ם כגוןאפשרי של שירותי" סל"מתוך  הנבנית תכנית טיפול ייחודית ל לכל משפחה .ס יסודי ונוער"גיל בי, גיל רך: שונות

 .השתתפות בקבוצות טיפוליות ועודעבודה משפחתית ו, טיפולים בהבעה ויצירה, טיפול דיאדי, הדרכה הורית

 ומאידך גיסא, מחד להורים ולילדיהם מיטיבות דגש על חוויות משותפות ישנו ,נהלים באוירה חמה וביתיתתים מהמרכז

 .המורכבת והתפקוד ההורי המשפחתיתדינאמיקה והמציאות עבודה טיפולית מעמיקה על ה, גיסא

 .ועבודה מערכתית לפי הצורך בהתאם לצורך הורים תהדרכ, באמצעות משחק במרכז כוללת טיפול בילדים עבודת הסטודנט

 . או פרוייקט אחר מנחים הסטודנטים קבוצה טיפולית, כמו כן

, רהם בהבעה ויצימטפלי, סים"דרך ישיבות הצוות  לדינאמיקה של עבודה בצוות רב מקצועי הכולל עו יםהסטודנטים נחשפ

 . ומהווים חלק מהצוות הטיפולי של המרכז אם בית ועוד, מטפלים משפחתיים

               



 

 ו"ויצ –מעונות רב תכליתיים 

 קריית יובל, ווה יעקבנשכונות : כתובות  יפה שמעוני , טל מדינה שגיא: מדריכות

 

רך ושל בסיכון בגיל ה נות על צורכיהם של ילדים ופעוטותמעון רב תכליתי הינו שרות חינוכי וטיפולי בקהילה שנועד לע

רחיב אך מ, טותובכך משמר את תפקידי החינוך והטיפוח של מעון יום לפעו, מעון יום רגילהוא בנוי על תשתית . הוריהם

של  מטרת התערבויות אלה היא למנוע ולצמצם מצבי סיכון. התערבויות טיפוליות לפעוטות ולהוריהםאת תפקידיו בעזרת 

בין  בעבודת המעון מדגישים את הקשר. ילדים על ידי שיפור מערכת היחסים בין ההורים לילדיהם ושיקום התפקיד ההורי

ף בנוס. של הפעוטפיזית וקוגניטיבית , חברתית, ההורה לפעוט ומכירים בחשיבות המכרעת של קשר זה להתפתחות רגשית

קיים על פי גישה זו מת. המעון הרב תכליתי מציב את הגישה האקולוגית כבסיס להתערבות טיפולית עם הפעוטות והוריהם

במעון . לפני שמחליטים על תכנית התערבות מסוימת( ס"עו)וקהילתית , חינוכית , רכת המשפחתיתקשר קבוע עם המע

ה דרמ, מוסיקה, אומנות)עובדת סוציאלית וכן מטפלים מתחומים שונים , צוות רב מקצועי הכולל מנהלת מתחום מקצועי

די בטוחות וטיפול דיא התקשרויות לא, העבודה במצבי טראומ, ההכשרה מתמקדת  בלימוד מצבי סיכון בגיל הרך'(. וכד

 .בנוסף יפעילו פרויקט במעון(. הורה וילד, ילד, הורה)יחידות התערבות  5הסטודנטים יקבלו לטיפול . בגיל הרך

 

 המרכז הירושלמי – היחידה לגיל הרך

  ירושלים גבעת שאול,: כתובת    גאולה לוברבום: מדריכה

חידה ממוקמת כפר שאול. הי-ממרפאות הקהילה של המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתניםהיחידה לגיל הרך היא אחת 

ים, מטפלים בהבעה ויצירה יבגבעת שאול ומורכבת מצוות רב מקצועי הכולל פסיכולוגים, פסיכיאטר, עובדים סוציאל

פרטניים, טיפולים דיאדיים )טיפולי בטיפולים  והוריהם 0-6טופלים ילדים בגיל מ ביחידה  ובתנועה ומרפאה בעיסוק.

הורים. הרקע לטיפול מגוון וכולל הפרעות וקשיים האופיניים לגיל הרך, הפרעות התנהגות, קשיי  ילד( והדרכות-הורה

  גמילה, חרדה חברתית, קשיי פרידה, הפרעות בשינה ובאכילה, התמודדות עם אירועי דחק ועוד.

לדים )לרוב באמצעות משחק(, קריאה מקצועית, השתתפות בהדרכות ובישיבות ההכשרה המעשית ביחידה כוללת טיפול בי

האווירה ביחידה משפחתית ונעימה, העבודה מקצועית  צוות רב מקצועיות והשתתפות בחשיבה המקצועית הצוותית.

 טיפול בהבעה ויצירה.ה ומעודדת למידה והתקדמות. היחידה משמשת כמקום הכשרה גם לסטודנטים מתחומי 

 ים.. בנוסף נדרשת פניות בימי ראשון ורביעי בשעות אחר הצהרי11:00יבות הצוות מתקיימות בימי רביעי החל מהשעה יש

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רמלההמרכז לגיל הרך ברמלה ומרכז הורות וטף 

          רמלה: כתובת       דפנה לובל לדרר: מדריכה

אבחון וטיפול בעיכוב , הוריהם שירותים של איתורלו 9מספק לילדים מגיל לידה עד גיל  ברמלה המרכז לגיל הרך

ניתנים אבחונים וטיפולים . כולל ילדים בסיכון, קשיים בתחום השפה והתקשורת וקשיים רגשיים חברתיים, התפתחותי

מטפלים באמנות , סים"רגשי על ידי פסיכולוגים ועו-טיפול נפשי, פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, בתחום של ריפוי בעיסוק

אחת התכניות בתוך המרכז . ועוד, כגון מרכז הורות וטף, איתור ומניעה שונות, במרכז פועלות תכניות העשרה. נועהובת

 לגיל הרך היא 

או /בעלי בעיות רגשיות ו 6עד גיל  המרכז פועל בשיתוף עם הרווחה ומיועד למשפחות עם ילדים: מרכז הורות וטף

צמצום מצבי : מטרות המרכז הן. כשברקע קיימים קשיים בתפקוד ההורי(, התעללות/חלקם סובלים מהזנחה)התנהגותיות 

שיפור , שיקום יחסים בין הורים לילדים, הלימודי והפיסי, החברתי, שיפור רווחת הילדים בתחום הרגשי, סיכון של ילדים

סיוע בשמירת שלמות , תאיתור וטיפול מוקדם של בעיות התפתחו, תפקוד הורי בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו

מקבלת , נעימה, התפיסה של צוות המרכז היא קבלת המשפחות באווירה ביתית (.מניעת סידור חוץ ביתי)המשפחה בקהילה 

תוך שימוש במגוון שיטות התערבות וצוות רב מקצועי המורכב , לכל משפחה מגובשת תכנית טיפול לפי צרכיה. ותומכת

, טיפול דיאדי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני :ת וטיפול רגשי בילדים ניתן באמצעותהדרכה הורידרך , ממטפלים שונים

 . משחקיה בהנחיה, קבוצות להורים וילדים

בימי שלישי  - מרכז גיל רך: והן מתקיימות כדלקמןחובה  השתתפות בישיבות צוות ,הסטודנטים ישולבו בשני מרכזים

 11.30-13.00בימי שני בין השעות   - מרכז הורים וטף, 12.00-13.15בין השעות 

 

 :מסגרות מחוץ לקהילה

 אומנה עמותת שחר

 כתובת: שכונת תלפיות, ירושלים מדריך: בנג'י גלבר            

שחר אומנה הוא אירגון ארצי אשר מספק שירותי אומנה לילדים שגדלים מחוץ למערכת המשפחתית ההורית. במחוז 

האירגון בפיקוח משרד הרווחה מלווה את  רגילה וכן על אומנת צרכים מיוחדים. הרושלים, שחר אומנה אחראי על אומני

, מסגרת החינוך של הילדים וכן קשר ם הורי האומנה, לשכת הרווחההמשפחות בהנחיית האומנה חודשית שכוללת קשר ע

אומנת מאגר , ושל הילדאומנה ע"י קרובי המשפחה אומנת קרובים שהיא , י סוגים של אומנהניש שעם הילד/ה עצמו/ה.

בכל אחת מהדרכים י סוגי האומנה אבל ניתרונות וחסרונות לש נםיש שהיא השמת ילד במשפחה שהיא לא המעגל המוכר לו.

אנו פועלים למענים במעגלים שונים, מענים  ,בעזרת סטודנטיםהם רבים. וסביבתו האתגרים בהתמודדות עם צרכי הילד 

חלק מהנחיית האומנה היא במשרדים של האירגון בשכונות  הורי ואחי אומנה. בם כמויבלמעגלים סמענים לילדים עצמם ו

המעשית תהיה הזדמנות לחוות ולהתנסות  תלפיות וחלק מתרחשת בבתים של המשפחות בביקור בית. כחלק מההכשרה 

 סוגים שונים של התערבויות בהתאם לתוכנית הטיפולית של הילד.

 ראשון בבוקר. ישיבות הצוות מתקיימות בימי

 



 

   ית הילדיפנימית קר

 ירושלים, שכונת רוממה :כתובת י גלבר'בנג: מדריך

ילדים עם קשיים רגשיים מורכבים המגיעים  70-כ בפנימייה מתגוררים. קריית הילד היא פנימייה טיפולית חרדית

התעללויות נפשיות ופגיעות רבים מהילדים חוו . מבתים בהם התקשו הוריהם לספק את צרכיהם הרגשיים והחומריים

ילדים  12-כל משפחתון מורכב מ. הפנימייה עובדת לפי מבנה משפחתוני  .מתמשכות וזקוקים לטיפול ארוך ומשמעותי

לכל משפחתון עובד סוציאלי . המטופלים על ידי זוג הורי בית ומדריך המתגוררים איתם ביחידה, בני גילאים קרובים

הילדים לומדים במסגרות חינוכיות של חינוך . של הילדים ומטפל בפסיכותרפיה במקצתם case managerהמהווה 

 . 18-ל 7גיל הילדים בפנימייה נע בין  .לפנימייה, לאחר הלימודים, ושבים בצהריים( בהתאם להשמה)רגיל או מיוחד 

רב לחשיבה על עולמו הפנימי  הגישה לאורה מטופלים הילדים בפנימייה היא דינמית עם עבודה מערכתית בה ניתן דגש

, ס הבאים במגע עם הילד במגוון אינטראקציות"סטודנטים לעו הםיבינ, אנשי הטיפול השונים. של הילד במרחב החיים

מקבל כל אחד מן הילדים בפנימייה טיפול  כךבנוסף ל .להכיר ולהתייחס לצרכים הרגשיים של הילד יםמעודד

העובדים , הפסיכותרפיה בפנימייה ניתנת על ידי הפסיכולוגים (.בהתאם לצורךאו יותר )פסיכותרפויתי אחת לשבוע 

הסטודנטים מעורבים באופן קבוע בישיבות צוות . ס"מטפלת בהבעה ויצירה וסטודנטים לעו, ח"מטפל בבע, םהסוציאליי

מטפלים  הסטודנטים שנים האחרונות 8במשך . הטיפול של הפנימייה צוותמ ואינטגרליבועות והם חלק מהותי שבועיות ק

יצרית שטח גינון ובשנה , בניית ספרייה םביניההורים ויזמו פרוייקטים מרשימים שעדיין פועלים בפנימייה , בילדים

 .האחרונה תוכנית מוגנות פנימייתית

 פאאבית צפ –עמותת ארפאד  –קלט חרום בית ארז 

 פאאבית צפ: כתובת מיועד לסטודנטים דוברי ערבית –מייס עיסא : דריכהמ

אוכלוסייה הערבית. בית ארז הינו התחנה הראשונה ל( 2-6גילאימיועדת לילדים בגיל הרך )הבית ארז היא מסגרת חירום, 

בית המשפט מחליט כי יש להוציא ילד מבית הוריו אשר כ .ילדים בצווי בית משפט 10שוהים , בה אחרי היציאה מהבית

באופן מידי בשל סכנה הנשקפת על חייו, נוצר צורך למצוא מסגרת בטוחה ומפוקחת שתספק לו בית חם באופן זמני, מסגרת 

 שתדאג להתפתחותו הפיזית, הרגשית והחינוכית של הילד. 

ובדת סוציאלית המלווה ומטפלת בילדים, פסיכולוג מנהלת, ע: כולל מספר רב של אנשי צוותמערך חירום בית ארז 

אם בית, מדריכות בעלות ניסיון בעבודה התפתחותי שמאבחן את הילדים, מטפלות באמנות, מטפלת באמצעות בעלי חיים, 

המסגרת מיודעת לשהייה של שלושה חודשים עד שישה חודשים אך עם ילדים בגיל הרך וילדים בסיכון, מדריכי צוותים. 

ל בגלל גילם הקטן של החניכים והקושי למצוא משפחות אומנה או מסגרות המשך אחרות המתאימות לצרכיהם, בפוע

נמשכת תקופת השהות יותר, בשלושת החודשים הראשונים נערכים אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים, פסיכיאטרים ופרא 

ניהול  טיפול פרטני בילדים, הדרכת הצוות,  הינו,תפקיד העו"ס בקלט החירום  רפואיים לעבודה אינטנסיבית עם הילדים.

והשתתפות  תיקים, עדכון ושמירת קשר עם לשכות הרווחה, כתיבת דוחות סוציאליים, השתתפות בוועדות תכנון טיפול

הגישה הטיפולית היא התנהגותית בשילוב טיפול בטראומה אצל ילדים שהם נפגעי  הרווחה.משרד בוועדות הביצוע מטעם 

 בשל אופיה של המסגרת. ממוקד וקצר מועד הינוהטיפול או מגלים תסמינים לטראומה.  טראומה



 

 במצבי טראומה. ל בילדים בגיל הרךטיפותקנה מיומנויות לבמצבי טראומה ועם ילדים  ההכשרה המעשית תתמקד בעבודה 

 ילדים לטיפול ויתבקשו להפעיל פרויקט במסגרת.  5או   4הסטודנטים יקבלו 

  בית הילדפנימית 

 ירושלים, גילהשכונת : כתובת ובר'דניאל פינצ: מדריכה

שהוצאו  9-15שוהים ילדים וילדות בגילאי בפנימייה . טיפולית הנמצאת בשכונת גילה פנימייהפנימית בית הילד היא 

הילדים מתגוררים . על רקע של קשיי תפקוד הוריים ופגיעות ראשוניות שחוו בבית( חלקם בצו של בית משפט)מבתיהם 

לכל משפחתון . ולהם צוות המורכב מזוג מדריכים נשוי ושתי בנות שירות, ילדים 10במשפחתונים כשבכל משפחתון ישנם 

ס "תפקיד העו. רכז ופסיכולוג, ס"יש צוות היגוי שמלווה ומסייע לו בהטמעת התהליכים טיפוליים במרחב החיים הכולל עו

טיפול פרטני בילדים , הדרכת הצוות, החזקת הקשר עם ההורים, שר עם לשכות הרווחהבפנימייה הוא ניהול המקרים והק

 .ומתן הדרכות להורים

דינמי בילדים ומתבגרים -טיפול פסיכו -הסטודנטים יתנסו לעומק בסוגים רבים של טיפול, פנימייהבשנת ההכשרה ב

העשייה בהכשרה היא משמעותית ומעמיקה . יהדרכת הורים וטיפול קבוצת(, הורה וילד)טיפול דיאדי , באמצעות משחק

, בצוות רב מקצועי  בהכשרה יינתן דגש על עבודה  .חשיבה ושיח פתוח, ומלווה בהדרכה שנותנת מקום ללמידה תיאורטית

יכירו את אנשי הצוות השונים ואת החשיבות של כל אחד מהם לעבודה , פנימייההסטודנטים ישתלבו במרחב החיים ב

   .דיםהטיפולית עם היל

הסטודנטים ישתתפו בסמינרים   .לצורך הלמידה וההשתלבות במערכת בימי שלישי היא הכרחיתהפניות להגעה להכשרה 

, הסטודנטים ישולבו במשפחתון קבוע  . בוקר 8:00של הצוות הטיפולי שיתקיימו מספר פעמים בסימסטר בימי שלישי ב

(. 13:00ל 10המתקיימות בימי שלישי בין )מתוך המשפחתון וישתלבו בישיבות הצוות ( ומשפחותיהם)יטפלו בילדים 

בזמנים אלו מתקיימות הדרכות , פנימייהמתקיימים הביקורים של משפחות הילדים ב, בימי שלישי בשעות אחר הצהרים

 .ההורים והטיפולים הדיאדיים

 

ולא פירוט של  הכשרה במרכז הלמידה תהחוברת מציגה דוגמאות לסוכנויו

 כלל המסגרות

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 

 

 

 

 


