
 טיפול במתבגרים צעירות וצעירים

 :  אוכלסיית היעד

, בעלי המאפיינים הבאים: ללא  14-27הטיפול מיועד לנוער ונערות, צעירים וצעירות בגילאי 
בית הספר, מתקשים י, נשרו מבית הספר, נמצאים  בתהליך נשירה ממסגרת כלשה

או שאינם מגויסים לצה"ל, הסתבכו בבעיות חוקיות כמו \ו להשתלב בתחום המקצועי
שוטטות, אלימות שימוש בסמים ואלכוהול וכו'..,מתבגרים צעירות וצעירים שזקוקים לייעוץ 

מגלים בעיות במישור: התנהגותי, רגשי,  בתחומים שונים בחיי היומיום, זקוקים לאוזן קשבת.
 אישית ובין אישית, ובעיות בקשר עם ההורים.חברתי, בעיות קשב וריכוז, בעיות בתקשורת ה

 מטרת הטיפול:

צעירות וצעירים המצויים בסיכון ובמצוקה תוך ניסיון לשלבם  ,העצמה וחיזוק מתבגרים 
 בחברה הנורמטיבית ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם .

 דרכי עבודה ואמצעי טיפול:

, שמטפלת דרך שיחות אישיות, הפנייה והכוונה לגורמים ייחודית עו"סיתהטיפול ניתן ע"י 
: קבוצות מתבגרים צעירות וצעירים דרך שימוש בכלים טיפוליים כמו טיפול והעצמתמטפלים, 

  ,טכניקת האיפור העצמה דרך  ( ,OUT DOORפעילות אתגרית )רכיבה טיפולית על סוסים ,
סדנא  ות  שסובלות מהשמנת יתר,מוזיקה. העצמת נערות בגיל ההתבגרו משחק, התיאטרון

 בחינוך המיני וחינוך לחיי משפחה.

 :מענים ומסגרות טיפול 

סיכון, שמטרתו מתן מעטפת כוללנית של מענים בטיפולי לנוער  מרכזבית חם :  -:מ.ט.ל
 עו"סיתהמרכז מנוהל ע"י  ) פרטני וקבוצתי( והעשרה.בתחום היישוג, טיפול סוציאלי 

  14:00-20:00ושלישי משעה ראשון ימי ימים בשבוע  3ומדריכה מאתרת, פועל 

 .8:00-14:00יום שישי משעה 

: קורס הכשרה אינטנסיבי כולל למדריכי ספורט כלליים במטרה לשקם תוכנית ויינגייט
צעירים וצעירות המצויים במצוקה קשה  וזאת על ידי הכשרתם להיות מדריכים במספר ענפי 

 .ספורט

נערות,  12 -הינו מודל להתערבות קבוצתית לנערות במצבי מצוקה, מדובר ב :מעגל בנות
 ומדריכה מאתרת. ו"סיתשעות בשבוע ומנוהל ע"י ע 5המודל פועל 

 

 

 :תכנון יתכניות בשלב

: מיועדת לצעירים () תכונית לצעירים בסיכון במרכזי צעירים בשבילי תכונית .1
בעלי המאפיינים הבאים: גדלו במשפחות המוכרות לרווחה/או שנמצאים בסיכון 

מקבלים בעצמם סיוע, בוגרי מסגרות חוץ ביתיות וקהילתיות של מערכת הרווחה, 
שנות לימוד,  12חסרי עורף משפחתי ותמיכה חברתית, עוני וחובות, לא השלימו 

מות(,תיקים נשרו משירות צבאי/לאומי או לא שרתו, עבירות פליליות קלות )ללא אלי
פתוחים כשעבירה אינה חמורה בהתייעצות עם קציו מבחן או גורם מטפל אחר, 

 . 18-30גילאי  –רווקים 



מטרת התכנית: תמיכה לצעירים בסיכון כדי שיעזרו במרכז הצעירים ויממשו 
נותנת לצעירים מענה פוטנציאל אישי, קידום  כלכלי ושילוב חברתי, נוסף התוכנית 

 תעסוקה, פעילות חברתית, משפחה ועוד.  בתחומים: השכלה,

 , מנוהל ע"י עו"ס חצי משרה.יםצעיר 35מדובר בקבוצה של            

ערכית לנערים ונערות במצבי סיכון  -: תכנית ספורטיבית תכנית " שער לעתיד" .2
וסכנה בקצה הרצף. התכנית משתמשת במשחק הכדורגל והכדורשת והפופולאריות 

שלהן ליצירת מסוגלות תעסוקתית והבניית אופק תעסוקתי לנערים ונערות במצבי 
ת סיכון גבוהים. התכנית משלבת הכשרות בתחום הספורט, תכנים בנושא: מנהיגו

 .OUTDOORוהתנדבות, ימי סיור וסדנת 
 

 

 

 

 

 


