מ.מ קריית ארבע -חברון

אוגדן המענים תשע"ו-ז

בס"ד

שותפים יקרים,
אוגדן המענים המוגש בפניכם ,מציג את הפעילות במסגרת מעני התוכנית
הלאומית לילדים ונוער בסיכון באגד יהודה .אגד יהודה החל את דרכו
בדצמבר  , 2012כתוצר של חבירת ארבעת הרשויות :מ.א גוש עציון ,מ.מ
קריית ארבע ,מ.א הר חברון וועדה מוניציפלית חברון  -לתוכנית הלאומית
 , 360כאשר לכולם מטרה משותפת אחת :מתן מענה הולם לצרכי הילדים
והנוער בסיכון ביישובי האגד .התוכנית הלאומית הביאה עמה כלים ודרכי
פעולה חדשניות ופורצות דרך ,כשגולת הכותרת היא :עבודה מערכתית
מבוססת נתונים.
כצעד ראשון בוצע תהליך מיפוי מקיף שכלל את כל יישובי האגד וכלל
המסגרות ,ובו לקחו חלק למעלה מ 400 -אנשי מקצוע (אנשי חינוך,
פסיכולוגים ועו"ס ,מדריכים ,רכזים ואנשי בריאות הציבור) .ניתוח המיפוי
העניק תמונה עדכנית ומדויקת של היקף הילדים בסיכון ,אפיון הבעיות
והצרכים ,תמונת מענים שכבר קיימים ואיתור צרכים ובעיות שאין להם
מענה מספק .בשלב הבא הוקמו וועדות גיל רב מקצועיות  ,הכוללות את
אנשי המקצוע המובילים בתחומם מרחבי האגד.
הרכב הוועדות ודרכי הפעולה הייחודיות ,בהן יושבים סביב שולחן אחד
נציגים מתחומי החינוך ,הרווחה ,הקליטה ,הבריאות וביטחון הפנים –
כאשר לכולם הגדרה אחידה וברורה לילדים ונוער בסיכון ,יצרו סינרגיה בין
הגופים והמחלקות ברשויות האגד ואפשרו איגום משאבים ואיגום תחומי
ידע מקצועי רחבי היקף לטובת המשימה המשותפת.

כיום ,פועלים במסגרת התוכנית  16מענים ,הפרוסים ברחבי האגד ,לכל
אחד מהמענים מוצמד צוות מלווה רב-מקצועי ,שאמון על התוויית תוכנית
העבודה וקיום תהליכי מדידה והערכה .נתונים אודות כלל המטופלים
מוזנים לתוך מערכת התמ"י ( תשתית מידע יישובי) לפחות פעמיים בשנה,
והמערכת הדינאמית מאפשרת לדרג מקבלי ההחלטות לקבל בכל עת
נתונים עדכניים מהשטח לכל חתך גיל ושכבת אוכלוסייה.
אנו מבקשים להודות בראש ובראשונה למטה התוכנית הלאומית לילדים
ונוער בסיכון  :למנכ"לית התוכנית – הגב' טלל דולב ,לממונה המחוזית-
הגב' כרמלה פילו וסגניתה -הגב' חני קורנבליט  ,על הליווי המקצועי לו אנו
זוכים לאורך כל הדרך .לנציגים מחמשת משרדי הממשלה המלווים את
התוכנית ,אשר קשובים לצרכינו ומסייעים לנו בהעמדת כלים ומשאים.
כמו כן אנו מבקשים להודות לכלל המטפלים ואנשי המקצוע הפועלים
במסגרת התוכנית – הנותנים מענה לכ 900 -הורים וילדים המטופלים בה
בכל שנה .ולבסוף ליושבי ראש וחברי וועדות הגיל וחברי הצוותים המלווים
– על הובלת התהליכים במקצועיות והרבה לב ונשמה יתרה !
בכבוד רב,
שלומי רביבו,
מנהל אגד יהודה
התוכנית הלאומית 360

דוידי פרל,
ראש המועצה האזורית
גוש עציון – יו"ר האגד

עתה ,כאשר על שולחן הוועדות הוצגה תמונת המצב ,וכאשר בידיהם
נתונים מבוססים – נגשו אנשי המקצוע לבניית מערך המענים .כל מענה
נבחר ונבחן בקפידה אל מול הצרכים ומאפייני האוכלוסייה הספציפית
אותה הוא אמור לשרת .לכל מענה הגדרת מטרות ויעדים מפורטת וכן
דרכי פעולה אשר נבנו במיוחד לטובת השגתם.
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מ.א גוש עציון
ממונה תוכנית  360במועצה :מר אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך

תוכניות לגיל הרך ()0-5
•מעג"ן מורחב (מערך תומך מעון -גן)
תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי
ההתפתחות השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות
החינוך בגיל הרך .צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים
ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל
הרך .צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה לגננות ,לצוות
ולהורים לגבי הילדים במסגרת ,ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.
תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים
על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.
התוכנית פועלת ב  16מעונות וגנים בגוש עציון
מנהלת התוכנית :ציפי קולומבוס.
אחראית המענה :ברכה שפלר ,מנהלת מדור גנים.
•שירות דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון התפתחותי בגיל הרך
תוכנית זו מיועדת להורים לילדים הנמצאים בסיכון התפתחותי (עיכוב
פסיכומוטורי ,רגשי ,התנהגותי) בגיל הרך המעוניינים להתייעץ עם אנשי
מקצוע בנושאים המטרידים אותם (נושאים התפתחותיים ,חינוך ,תקשורת
ועוד).במסגרת התוכנית מוענקים חמישה מפגשי ייעוץ עם פסיכולוג
מומחה.
מדובר במסגרת נורמטיבית ,נגישה ולא מאיימת המאפשרת איתור
משפחות וילדים בסיכון ,ובמידת הצורך ,הפנייתם להמשך טיפול במסגרות
השונות בקהילה.
התוכנית מלווה  19משפחות בשנה.
אחראית המענה :אביגיל דוידי ,מנהלת השפ"ח.
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•התקשרו"ת (הורות תומכת קשר ותקווה)
התוכנית פותחה לטובת ילדים בגיל רך המגלים קשיים משמעותיים
בוויסות עצמי ,שבגינם הם עלולים לפתח ,על פי הידע המחקרי והקליני
המוכר בספרות ,סיכון גבוה מאד לבעיות התנהגות ,הפרעת התנהגות –
 CONDUCT PROBLEMעד לכדי עבריינות בגיל הנעורים ובגיל הבוגר.
התוכנית נועדה להשפיע על המהלך ההתפתחותי באמצעות קידום דפוסי
ההורות לילדים עם קשיים ייחודיים אלה ,בשלב הצעיר של ההתפתחות
ושל מערך יחסי הורה – ילד ,חיזוק התמודדות הגננות עם הילדים ושיתוף
הפעולה בית  -גן.
התוכנית גובשה בשיתוף בין :שפ"י משרד החינוך ,אגף קדם יסודי במשרד
החינוך ופרופ' יואל אליצור ,ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
התוכנית מלווה כ 40 -הורים בשנה.
אחראית המענה :אביגיל דוידי ,מנהלת השפ"ח.

תוכניות לגיל ילד ()6-11
•חדרי שלווה  -מענה רגשי במצבי מצוקה וסיכון ובמצבי משבר
במסגרת ביה"ס
חדר שלווה הנו תכנית חינוכית-טיפולית לילדים ,במסגרת בית הספר ,על
רקע קשיים רגשיים אישיים ,חברתיים או משפחתיים או בעקבות חשיפה
לחוויות טראומטיות .תפיסת העבודה של חדר השלווה נשענת על ההנחה
כי תרפיה בית ספרית הנתמכת על ידי המבוגרים המשמעותיים שבחיי
הילדים ,בבית הספר ובבית ,משפרת את איכות היחסים שבין הילדים לבין
המבוגרים ,מגדילה את גורמי ההגנה ומקטינה את גורמי הסיכון ותורמת
להשתלבות פרודוקטיבית יותר בבית הספר .התכנית מסייעת לבית הספר
לעצב מקום פיזי ,בו פועל החדר כמסגרת תרפויטית אך בלתי מתייגת.
התוכנית פועלת בשלושה בתי ספר בגוש עציון ,במסגרתה למעלה ממאה
מטופלים בשנה (הורים וילדים).
אחראית המענה :אביגיל דוידי ,מנהלת השפ"ח.
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•"נתיבים להורות"  -מודל טיפולי לילדים והורים
תוכנית זו מתווה מודל לטיפול בילדים והורים תוך שימת דגש על שיפור
מערכות היחסים והתפקוד ההורי .התוכנית פועלת במרכז ייחודי המדמה
דירת מגורים משפחתית ,המעניק אווירה חמה ובלתי מאיימת .הטיפול
הניתן הוא משולב :טיפול פרטני ,דיאדי וקבוצתי תוך יכולת לשלב סוגי
טיפול שונים על-פי הצרכים .הצוות מורכב מעובדים סוציאליים ,מטפלת
באמנות ואם -בית.
בתוכנית זו ישנם שני מסלולים :
מסלול לגיל החביון ()6-11
מסלול לגיל ההתבגרות ()12-18
בכל שנה מטפל המרכז בלמעלה מחמישים מטופלים (הורים וילדים).
מנהל התוכנית  :עידו שינדלר
אחראי המענה :אביה קדרי ,מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים

תוכניות לגיל נוער ()12-18
•מרכז נוער יישובי
בני נוער בישוב חשופים למגוון פעילויות מזדמנות בישובים ,החל מפעילות
תנועות נוער ועד לפעילות חוגית במרכזים קהילתיים באם הם קיימים
בישוב .מרכז נוער יישובי מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאים
שבין  12-18על פני רצף הסיכון  .בני הנוער בגילאים אילו חשופים למגוון
דילמות וקשיים שמזמן להם גיל ההתבגרות בד בבד עם תהליך גיבוש
הזהות האישית שלהם ,כמו גם התלבטות לגבי עתידם הקרוב והרחוק.
לפיכך קיים צורך לתת מענה רחב ככל הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים
הקיימים .המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער ביישוב.
כאשר הרעיון המנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום המרכז
את הפעילות ,ובכך לאפשר מפגשים אקראיים בין בני הנוער ,כשמיתוכם
ניתן לצאת לפעילויות מובנות.
התוכנית פועלת בשלושה מוקדים במזרח גוש עציון :תקוע ,נוקדים וכפר
אלדד .בתוכנית מטופלים כ 50 -בני נוער בשנה.
מנהל התוכנית :דוד הראל
אחראי המענה :אמציה הילר ,מנהל היחידה לקידום נוער
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מ.מ קריית ארבע
ממונה תוכנית  360במועצה :מר אבי שושן ,מנהל אגף חינוך וחברה

תוכניות לגיל הרך ()0-5
•מעג"ן מורחב (מערך תומך מעון -גן)
תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי
ההתפתחות השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות
החינוך בגיל הרך .צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים
ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל
הרך .צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה לגננות ,לצוות
ולהורים לגבי הילדים במסגרת ,ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.
תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים
על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.
התוכנית פועלת ב  16מעונות וגנים בקריית ארבע.
מנהלת התוכנית  :ציפי קולומבוס.
אחראית המענה :רותי היזמי ,מנהלת מדור גנים.

תוכניות לגיל ילד ()6-11
•חדרי שלווה  -מענה רגשי במצבי מצוקה וסיכון ובמצבי משבר
במסגרת ביה"ס
חדר שלווה הנו תכנית חינוכית-טיפולית לילדים ,במסגרת בית הספר ,על
רקע קשיים רגשיים אישיים ,חברתיים או משפחתיים או בעקבות חשיפה
לחוויות טראומטיות .תפיסת העבודה של חדר השלווה נשענת על ההנחה
כי תרפיה בית ספרית הנתמכת על ידי המבוגרים המשמעותיים שבחיי
הילדים ,בבית הספר ובבית ,משפרת את איכות היחסים שבין הילדים לבין
המבוגרים ,מגדילה את גורמי ההגנה ומקטינה את גורמי הסיכון ותורמת
להשתלבות פרודוקטיבית יותר בבית הספר .התכנית מסייעת לבית הספר
לעצב מקום פיזי ,בו פועל החדר כמסגרת תרפויטית אך בלתי מתייגת.
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התוכנית פועלת בחמישה בתי ספר בקריית ארבע ,במסגרתה למעלה
ממאה מטופלים בשנה (הורים וילדים).
אחראי מענה :הילל זרן ,מנהל השפ"ח

תוכניות לגיל נוער ()12-18
•מרכז נוער יישובי
בני נוער בישוב חשופים למגוון פעילויות מזדמנות ביישוב ,החל מפעילות
תנועות נוער ועד לפעילות חוגית במרכזים קהילתיים .מרכז נוער יישובי
שבין  12-18על פני רצף
מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאים
הסיכון  .בני הנוער בגילאים אילו חשופים למגוון דילמות וקשיים שמזמן
להם גיל ההתבגרות בד בבד עם תהליך גיבוש הזהות האישית שלהם,
כמו גם התלבטות לגבי עתידם הקרוב והרחוק .לפיכך קיים צורך לתת
מענה רחב ככל הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים הקיימים .המרכז מכיל
בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער ביישוב .כאשר הרעיון המנחה הוא
שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום המרכז את הפעילות ,ובכך לאפשר
מפגשים אקראיים בין בני הנוער ,כשמיתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות.
במסגרת התוכנית מטופלים כ 35 -נערים ונערות בשנה
מנהלת התוכנית :יאנה שניידמן
אחראית המענה :אסנת אבו ,מנהלת יחידת הנוער

מ.א הר חברון
ממונה תוכנית  360במועצה :מר רפי וורצמן ,מנהל אגף הרווחה
והשירותים החברתיים

תוכניות לגיל הרך ()0-5
•מעג"ן מורחב (מערך תומך מעון -גן)
תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי
ההתפתחות השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות
החינוך בגיל הרך .צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים
ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל
הרך .צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה לגננות ,לצוות
ולהורים לגבי הילדים במסגרת ,ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.
תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים
על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.
התוכנית פועלת ב  12מעונות וגנים בהר חברון.
מנהלת התוכנית  :ציפי קולומבוס.
אחראית המענה :ענת ליפשיץ ,מנהלת מדור גנים.

תוכניות לגיל נוער ()12-18
•היחידה לטיפול בנוער במצבי סיכון – להב"ה (למען הנוער בהר)+
יישוג בקהילה
היחידה לטיפול בנוער במצבי סיכון בהר חברון הוקמה בינואר .2016
במסגרת היחידה פועלות  3תוכניות  :תוכנית להב"ה ושתי תוכניות "יישוג
בקהילה" .צוות היחידה מורכב משני עובדים סוציאליים המתמחים בטיפול
בנוער בסיכון ,שני עובדי איתור הפועלים ביישובי המועצה בשיתוף עם
רכזי הנוער והקהילה ,ומנהל .התוכנית מעניקה מעטפת טיפולית ייחודית
לבני נוער בסיכון במרחב הכפרי וכן מלווה את יישובי המועצה בבניית
תוכניות מניעה והסברה בנושאי הסיכון המאפיינים את גיל ההתבגרות.
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אופי הפעילות הינו בלתי פורמאלי ובלתי מתייג ,ניתן דגש מיוחד על יצירת
קשר ובניית אמון עם בני הנוער המאותרים ותפירת "חליפה" ייחודית
לכל מטופל ע"פ צרכיו .היחידה מהווה מוקד לפנייה ולהתייעצות עבור
הורים ,אנשי מקצוע ובני נוער -בכל הקשור לגיל ההתבגרות והאתגרים
האופייניים לו.
מנהל היחידה :נדב רייכמן
אחראי מענה ,תחום רווחה :רפי וורצמן,
מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים.
אחראי מענה ,תחום חינוך :חיליק גוטמן ,מנהל אגף חינוך ומתנ"ס.

וועדה מוניציפלית חברון
ממונת תוכנית  :360הגב' ענת כהן ,מנהלת מחלקת החינוך

תוכניות לגיל הרך ()0-5

תוכניות לגיל ילד ()6-11
•חדרי שלווה  -מענה רגשי במצבי מצוקה וסיכון ובמצבי משבר
במסגרת ביה"ס .תוכנית זו פועלת בשיתוף מ.מ קריית ארבע
חדר שלווה הנו תכנית חינוכית-טיפולית לילדים ,במסגרת בית הספר ,על
רקע קשיים רגשיים אישיים ,חברתיים או משפחתיים או בעקבות חשיפה
לחוויות טראומטיות .תפיסת העבודה של חדר השלווה נשענת על ההנחה
כי תרפיה בית ספרית הנתמכת על ידי המבוגרים המשמעותיים שבחיי
הילדים ,בבית הספר ובבית ,משפרת את איכות היחסים שבין הילדים לבין
המבוגרים ,מגדילה את גורמי ההגנה ומקטינה את גורמי הסיכון ותורמת
להשתלבות פרודוקטיבית יותר בבית הספר .התכנית מסייעת לבית הספר
לעצב מקום פיזי ,בו פועל החדר כמסגרת תרפויטית אך בלתי מתייגת.
התוכנית פועלת בשני בתי ספר בקריית ארבע ,בהם לומדים תלמידי חברון.
מנהל התוכנית :הילל זרן ,מנהל השפ"ח מ.מ קריית ארבע.
אחראית מענה :ענת כהן ,מנהלת מחלקת חינוך.

תוכניות לגיל נוער ()12-18

• מעג"ן מורחב (מערך תומך מעון -גן).
תוכנית זו פועלת בשיתוף מ.מ קריית ארבע
תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי
ההתפתחות השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות
החינוך בגיל הרך .צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים
ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל
הרך .צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה לגננות ,לצוות
ולהורים לגבי הילדים במסגרת ,ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.
תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים
על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.
התוכנית פועלת ב  2מסגרות בחברון.
מנהלת התוכנית  :ציפי קולומבוס.
אחראית המענה :ענת כהן ,מנהלת מחלקת החינוך.

•תקשורת מקדמת -עשייה קולנועית להעצמה אישית ומניעת
התנהגויות סיכון
עשייה קולנועית לטיפוח מסוגלות עצמית בקרב בני נוער בסיכון.
מטרות התוכנית:
 .1מתן אפשרות לביטוי ופורקן מאוויים ,הרגשות וכד' באמצעות מצלמת
הווידיאו
 .2התבוננות על "עצמי" במראה חיצונית :בחינת וגילוי חלופות להתמודדות
עם מצבים בחייהם.
 .3פיתוח התבוננות ביקורתית וחשיבה עצמאית.
 .4חיזוק תחושת ה"מסוגלות עצמית"
 .5פיתוח אסטרטגיות חשיבה ,דמיון ,יצירה ועבודת צוות.
 .6העלאת המוטיבציה ההישגית (לימודית וחברתית).
בתוכנית משתתפים  15-20בני נוער בשנה.
אחראי מענה :אהוד בודנהיימר,
מנהל מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.
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מ.מ קריית ארבע -חברון

שותפים יקרים,
מטה התוכנית הלאומית  360במחוז ירושלים
והנהלת אגד יהודה מתכבדים להזמינכם ל-

הכנס יתקיים אי"ה
ביום שני ד' אב 08/08/16 ,
בהיכל התרבות קריית ארבע  -חברון

סדר יום
 09:00-09:30התכנסות ,רישום
 09:30-09:50פתיחה ,ברכות  :ראשי הרשויות
מר יורם אזולאי  ,מנהל מחוז י-ם ,משרד הרווחה
מר מאיר שמעוני ,מנהל מחוז י-ם ,משרד החינוך

 09:50-10:15מחוברים בשביל הילדים –
הצגת הפעילות במעני  360באגד יהודה,
שלומי רביבו .מנהל האגד

 10:15-10:30למידה מהצלחות:
אישים ומהלכים שחוללו שינוי חיובי משמעותי באגד.

 10:30-10:40הפסקה
" 10:40-11:45ילדים ,סיכון ומה שביניהם"
הגב' עליזה בלוך ,מנהלת רשת בתי הספר 'ברנקו ויס' .

השתתפותכם חשובה

' 11:45-13:00שולחנות עגולים' – סדנאות בקבוצות רב מקצועיות
 13:00-13:30ארוחת צהריים

כרמלה פילו
ממונה מחוזית 360

שלומי רביבו
מנהל אגד יהודה

דוידי פרל
ראש מועצת גוש עציון–
יו"ר האגד

