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 מרחב השירות -1

 

 .מניעת עבריינות חוזרת של קטינים עוברי חוק

 

התאמת וניהול ההתערבות הטיפולית בקטינים עוברי  

 .חוק על פי צו בית המשפט

 

 

 



 אוכלוסיית יעד

המופנים לשירות מבחן לנוער  12-18נערים בגילאי 

בגין עבירות אלימות לסוגיהן בכל שלבי ההליך  

 הפלילי

 



 מרחב הנער - 2



 מאפייני האוכלוסייה

 דפוסי התנהגות אלימים  -

 טעויות חשיבה -

 דימוי עצמי נמוך-

 קושי בזיהוי מצב רגשי   -

קושי במציאת דרכים לפתרון קונפליקטים  -

 .בדרכים לא פוגעות

 גורמי סיכון גבוהים-

 



 מרחב הקבוצה - 3

http://www.dadapota.pk/youth-counseling/youth-counselling-program-14.html


האלימות של  טיפול הקבוצתי בתופעת 
 בני נוער

 "יבוד שליטהעיבוד שליטה לאמ"



 שיטת ההתערבות

טיפול קבוצתי התנהגותי קוגניטיבי מובנה המבוסס על  •
 ".פסק זמן"מודל 

 .במסגרת סמכותית על פי חוקטיפול •

 OR ELSE FACTOR  שימוש בגורם מרתיע •

 .טיפול ממוקד בעיה•

 

 

http://www.losangelesjuveniledefense.com/wp-content/uploads/2009/12/gavel.jpg


 יתרונות הטיפול

 

 ומיידיתממשית , רכישת מיומנות מוחשית•

 .לשליטה עצמית

 .יצירת חוויה של הצלחה עם סיום התוכנית•



 התוכנית לטיפול באלימותהיקף 

 .בשירות המבחן לנוערהתוכנית פועלת  •

  41  - 2013מספר קבוצות  בשנת •

 

 נערים 8-10בכל קבוצה משתתפים  •
 
 מנחיםזוג  -הנחייה •

 



 מרחבים

עמותת 
צוות  ב''ענ

 שביל

שרות  
המבחן 
 לנוער

 שטח

 

 

 

 מטפלי שטח

 מנחים

 מטופלים



אבחון  
והתאמה  
 לקבוצה

 קבוצה
פעילות  

 שטח
 קבוצה

מעבר לחיי  
 היום יום



 מרכיבי התוכנית לטיפול באמצעות השטח

 הכנת הקבוצה  •

, קביעת מטרות היציאה –הכנת צוות המוביל •

 התאמת הפעילות למטרות הטיפוליות

 יציאה לשטח•

עיבוד התכנים שעלו  –חזרה לחדר הקבוצה •

 בפעילות על ידי מנחי הקבוצה
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 סוגיות

 העברת הנלמד והנרכש לחיי היום יום  •

 יכולת הנער והקבוצה לעבור ממרחב סגור למרחב פתוח•

 הכנסת גורם נוסף בתהליך הטיפולי•

 שימוש בהתנסויות בשטח בהמשך הטיפול הקבוצתי•

 בניית דרכי תקשורת עם מנהל המסע וצוותו•

 שינוי בתפקיד המנחה של הקבוצה בשטח•



 דאגות

 קושי של הנערים בקבלת סמכות וגבולות•

 קרבון של נערים חלשים, תוקפנות הנערים•

 קושי ומאמץ פיזי למנחות ולנערים•

 אי עמידת הקטינים בכללי בטיחות•

 חוסר שיתוף פעולה של הנערים במשימות•

 השתלבות עם צוות מדריכים שאינו מכיר את הנערים•

 ארועים בלתי צפויים•

חוסר בהירות לגבי תפקידנו וחלוקת תפקידים עם •
 צוות המדריכים



 מרחב השטח  

 (מהמבט של השירות)



 ?מדוע להשתמש בפעילות שטח



 ?כלי טיפולי או תפאורה: השטח

http://www.google.co.il/url?url=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=3056657&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Tfv-U9u0IZTnarGIgagH&ved=0CBYQ9QEwATgo&usg=AFQjCNFy5b7h-A6lyZ3Rm_7VwkjPkFeRsw
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 ומרחב השטח 

 (מהמבט של מטפל השטח)

 

 





 תפקידים

 של הפעילות לוגיסיטיניהול •

 הכשרת והדרכת צוות השטח•

בניית דרכי תקשורת ופעולה עם צוות מנחי  •

 הקבוצה

 לנערים כמודלינגשימוש •

 הובלת הפעילות בשטח•

 שימוש בשטח כמרחב טיפולי וארגז כלים טיפולי•



 התאמת אתגרים ופעילויות 

 לאוכלוסיה•

 למטרות הטיפוליות•

 לצוות•



 סיכום



 ערך המוסף בשילוב פעילות שטח  

 בתהליך קבוצתי טיפולי
 מציאת סכמות התנהגות חדשות ומועילות –רמה ההתנהגותי •

 לימוד מיומנויות חדשות•

 אימון של דחיית סיפוקים•

 תרגול של הקשבה לעצמי  •

 בניית דרכי תקשורת חדשים עם האחר בקבוצה•

 (מקום ללמידה)נגיעה בגבולות היכולות ההתמודדות שלי •

 חיבור של הנער עם המרחב והטבע•

 למידה על סכנות והתנהגות מסכנת. תרגול של התנהגות שאינה מסכנת•

 תרגול של קבלת מורות•

 התנסות בלוח זמנים אחר  •

 התנסות אתגרית ולמידה על כוחה של הקבוצה•

 מציאת היכולות לייצור קשר מועיל עם מטפל•



 פעילות שטח

 המרחב

 התמודדויות

 קטין קבוצה

 צוות המוביל

 ציר הטיפול

 שירות המבחן
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