
( 'ש72) ימים 3בחינת נושאי אבחון של התערבות השטח בת 

על פי מודל העבודה של מעון אבחוני נווה חורש 

2014-2016והתערבויות שבוצעו במעון בשנים 

(מסומנים בטקסט בצבע אדום–נושאי השטח )

ב''ענצוות שביל עמותת –דוד מיכאלי 

אבחון במשקפי שטח 

המסע האבחוני טיפולי כהתערבות  

מרוכזת בזמן משבר 

וכמאיץ תהליכים בונים במעון אבחוני 



טיפולי כהתערבות אינטנסיבית קצרת טווח–התאמת המודל למסע האבחוני 

.מודל ההתערבות במעון בא לתת מענה מקצועי ושיטתי לתהליך העבודה עם הנערים

התנסותיותהמסע מהווה ריכוז אינטנסיבי ממוקד של שעות טיפול –

י”עפהמוגדרים , המודל מורכב משלבים ונקודות קריטיות בתהליך ההתערבות

.אחריות ותפוקות מצופות, משימות, מטרות

אותו דבר במסע רק מרוכז–

וניתנים למדידה ומאפשרים לצוות ולנערים לקייםהינם אופרטיבייםפרמטרים אלו

.העצמה וגדילה, התפתחותתהליך טיפולי חינוכי של 

למדידת התהליךהמעונייםלהשתמש בכלים –

התהליך מתרחש בתוך סביבה מכילה עם גבולות חיצוניים ברורים המאפשרת תחילתו  

.של שינוי לקראת המלצה לתכנית טיפולית המשכית

אותו דבר במסע רק מרוכז–

רציונל



מטרות

התערבות בזמן משבר

מקצועי/ פסיכוסוציאלי ולימודי  ,אבחון חברתי

טיפול קצר מועד

קביעת דרכי טיפול המשכיות



מודל ההתערבות במעון

הקבלה לשלבי מסע אבחוני טיפולי

הכנות למסע–טרום קליטה 

שעות האקלום הראשונות בשטח–יום קליטה 

שעות האקלום הראשונות בשטח –שלב ההתמקמות

(משתנה)תצפית צוות תוך כדי המסע כולו –ועדת אבחנה ומיקוד

במהלך כל יום מחדש–שלב ההסתגלות 

שיחת עיבוד ערב יום שני למסע–ועדת אמצע 

יום שלישי של המסע–שלב ביסוס והעמקה 

שיחת סיכום בסיום המסע–ועדת סיכום האבחון והשמה 

הנסיעה והחזרה למעון להמשך עיבוד והמשגה–פרידה 



בשטחטרום קליטה -1שלב 

מטרות

הערכות לקראת  

קליטת הנער  

בשטח/ במעון 

משימות

קשר עם גורם מפנה ואיסוף המידע  •
:הדרוש

פרוטוקול  + ש”בימצו •

תאריכי דיונים משפטיים עתידיים•

סוציאלי עדכניח”דו•

פסיכולוגיח”דו•

פסיכיאטריח”דו•

קודמותפנימיתיותממסגרותח”דו•

:לימודיח”דו•

מסגרות קודמות-

היסטוריה לימודית-

תעודה אחרונה-

אבחונים דידקטיים-

ס”מביאישור ניתוק •

אישור רפואי•

רשימת עבירות עדכנית•

לפנישליחת תזכורת חודש•

י הצורך"קבלה עפ/ ועדות היכרות •

אחריות

רכזת טיפול

:שותפים

רכז חינוכי

מזכירה אחראית

קליטה

תפוקות מצופות

שיבוץ בקבוצה

העברת מידע  
קריטי

מילוי טופס טרום  
קליטה



בשטחיום הקליטה -2שלב 

משימותמטרות

ס”עו-שיחת קליטה ◼
ורכז

וקבלת  סיור במעון ◼
ציוד

עם מדריך  הכרות◼
הבוקר

לכיתת  כניסה◼
הלימוד

לקבוצהכניסה◼

עם מנהל  הכרות◼

המעון ורכז הפנימייה

(צוות שטח)

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

’אם בית קב-

מחנכת-

מדריך בוקר-

מדריך בקבוצה-

תפוקות מצופות

ומשפחתוהכרות עם הנער ◼

,  הכרות עם סדר היום◼
כללים  

ונורמות התנהגות

הכרות ראשונית עם קבוצת  ◼

השווים

צו  + הפצת דף ריכוז נתונים ◼
ש לצוותים"בימ

אבחנה ראשונית  ◼
והתרשמות  

:ומשפחתומהנער 

התנגדות/ שיתוף פעולה -

יחס לסמכות-

המשבר/ הבנת הסיכון -

הקשר המשפחתי-

פגיעות  )מצב פיזי -

,  גופניות

(’וכוהזנחה

נפשי/ מצב בריאותי -

קליטת הנער◼

הכרות ראשונית  ◼
עם הנער  

ומשפחתו

תאום ציפיות◼



2-1שעות/ שבועות –התמקמות -3שלב 

משימותמטרות

קשר עם  )זיהוי דפוסי התנהגות ◼

סמכות והתנהלות במסגרת סדר  
(היום

קשר עם  )מיומנויות חברתיות ◼

דפוסי , קבוצת השווים
(התמקמות

הענות לכללים◼

-הערכה לימודית ראשונית ◼
מתמטיקה, אבחון קריאה

במסגרות  הערכה תפקודית ◼

היום

התחלת למידה◼

במידת  )המלצה לאבחון דידקטי ◼
(הצורך

זיהוי מוקדי קושי◼

זיהוי כוחות◼

תפיסת הנער את עצמו ואת  ◼
המשבר

קשר עם המשפחה◼

הערכת מצב רגשי◼

פעם בשבועמיקוד אישי ◼

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

מדריכים-

מורים-

מחנכת-

אם בית-

מדריך בוקר-

תפוקות מצופות

זיהוי הבעיות המרכזיות  ◼

תוך  

שיתוף הנער בתהליך  ◼
ומתן דגש

על תפיסת עולמו ונקודת  
מבטו

למשבר

יצירת קשר עם הנער◼

קביעת מסגרת עבודה עם  ◼
הנער

הכנה לקראת ועדת  ◼
אבחנה

:ומיקוד

סקירה לימודית -
ראשונית

הערכת יכולת תפקוד-

הערכת כוחות וקשיים-

הערכת תפקוד  -

במסגרות

המקצועיות

הכרות ראשונית ויצירת  ◼
קשר עם הנער

זיהוי מוקדי המשבר◼



2יום/ שבוע –דיון אבחנה ומיקוד 

משימותמטרות

ח חינוכי”דו◼

סוציאלי/ ח טיפולי ”דו◼

מקצועי/ ח לימודי עיוני ”דו◼

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

מחנכת-

תפוקות מצופות

מיקוד הבעיות  ◼
המרכזיות של הנער

מיקוד כוחות◼

בניית תכנית התערבות  ◼

(  מקומי)במשבר 

אופרטיבית בהתאם  

למיקוד ובשיתוף עם  
הנער

קביעת אבחונים נוספים  ◼
נדרשים

קביעת משימות עבודה  ◼
(  מקומיות)

לנער ולצוות

קביעת מיקוד ואבחנה  ◼

ובניית תכנית התערבות  
במשבר

מחנכת והנער, ס”עו ,רכז: משתתפים *



3–6שבועות –ההסתגלות -4שלב 

יום שני למסע

משימותמטרות

יישום תכנית  ◼
ההתערבות  

שנקבעה בדיון אבחנה  
ומיקוד

ם”תוועדת ◼

בדיקה פסיכולוגית◼

בדיקה פסיכיאטרית  ◼

(במידת הצורך)

במידת  )אבחון דידקטי ◼
(הצורך

במידת  )אבחונים שונים ◼
(הצורך

פגישה משפחתית◼

ויטס-אבחון מקצועי◼

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

מדריכים-

מחנכת-

מדריך בוקר-

אם בית-

מורים-

תפוקות מצופות

הבנת מוקדי הקושי◼

זיהוי גורמים  ◼
מקדמים  

ומעכבים בתהליך  
ההתערבות

-הערכה משפחתית ◼

הבנת הקשר  

ומשמעות התא  
  .המשפחתי

העמקת ההכרות  ◼

עם הנער תוך  

דגש על המוקדים  
שנבחרו



סוף יום שני6שבוע -דיון אמצע 

משימותמטרות

חינוכיח”דו◼

סוציאלי/ טיפולי ח”דו◼

/  לימודי עיוני ח”דו◼
מקצועי

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

מחנכת-

תפוקות מצופות

בניית המשך לתכנית  ◼

ההתערבות בשיתוף  
עם הנער

העברת אחריות לנער  ◼

במשימות שונות בתוך  
התכנית העבודה עמו

תחילת דיאלוג על  ◼

אפשרויות ההשמה יחד  

עם הנער ולקיחתן  

בחשבון בתכנית  

ההתערבות

בדיקת התאמת  ◼

תכנית ההתערבות  
שנקבעה

קביעת המשך  ◼

ההתערבות  
ואפשרויות השמה

רכזת טיפול/ רכז חינוכי : ר”יו *

מחנכת והנער, ס”עו ,רכז: משתתפים *



7–9שבועות -ביסוס והעמקה -5שלב 

יום שלישי למסע
משימותמטרות

המשך יישום תכנית  ◼

ההתערבות עם הנער  

תוך דגש על הבעיות  

המרכזיות ואפשרויות  
השמה

הכנת הנער לועדת  ◼
סיכום

אחריות

רכז קבוצה◼

:שותפים

ס”עו-

מדריכים-

מחנכת-

מדריך בוקר-

אם בית-

מורים-

תפוקות מצופות

הערכת כוחות  ◼
ומוטיבציה  

של הנער

הערכת תכנית ◼
ההתערבות

הערכת התהליך  ◼
שעבר הנער

הערכת תובנת הנער  ◼
להישגים ולקשיים

הערכת תובנת הנער  ◼

לאלטרנטיבות  

הטיפוליות  
ההמשכיות

המשך תכנית  ◼

ההתערבות תוך הערכת  
מוכנות וכוחות לטיפול



10שבוע -דיון סיכום האבחון והשמה 

סוף יום שלישי למסע

משימותמטרות

:ח סיכום ההתערבות”דו◼

ח חינוכי מקיף”דו-

סוציאלי  / ח טיפולי ”דו-

מקיף

/  ח לימודי עיוני ”דו-

מקצועי מקיף

דוחות רלוונטיים נוספים-

אחריות

מנהל המעון◼

רכז◼

ס''עו◼

תפוקות מצופות

קבלת החלטה להמשך  ◼
דרכי טיפול בנער

קביעת תכנית פרידה◼

סיכום תהליך  ◼

וקביעת  ההתערבות 

המלצות להמשך הדרך  
הטיפולית בשיתוף  

עם הנער ומשפחתו

מפקחת על ההשמה: ר”יו *

מחנכת הנער ומשפחתו, ס”עו ,רכז, גורם מפנה, מנהל המעון: משתתפים *



10שבוע -פרידה -6שלב 

סיום המסע ויציאה מהשטח

משימותמטרות
סיכום ועיבוד תהליך  ◼

ההתערבות במשבר

פרידה מקבוצת השווים◼

הכנה למסגרת המשך◼

מילוי טופס טיולים◼

אחריות
’רכז קב◼

:שותפים

ס”עו-

מדריכים-

מחנכת-

אם בית-

תפוקות מצופות

סיום תקופת ◼
ההתערבות

השמה מתאימה◼

הכנה להשמה◼

תהליך פרידה◼




