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 עמק חפר  -מיפוי שירותים לנוער

בסיכון )מדריכי הנוער, עובדים סוציאליים, עובדי מסגרות החינוך( עם נוער של עובדי הנוער  שרק

 .קהילתיו קבוצתי, מתקיים באופן פרטניעמק חפר מ

 או חברתיו/לימודי  התאמת מענה על ידישיפור איכות החיים של המתבגר חלק ממטרתו הינו 

 .קשר עם מבוגר משמעותי ובניית בגיל ההתבגרות יוצרכל םאהמות

 טיפול במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי:

 בני עקיבאבים, האיחוד החקלאי, השומר הצעירצופים, בני המוש  - תנועת נוער ,. 

 שילוב נערים בסיכון( מועצת נוער אזורית - קבוצת מנהיגות(. 

 מדריך נוער בוגר - קשר עם דמות בוגרת משמעותית. 

 מסכנות. לטיפול ומניעת התנהגויות ביישובים קבוצות התערבות ייחודיות 

  בסמים. אבקמטעם הרשות למ ומניעת השימוש בסמים ואלכוהול פעילויות הסברה 

  והתנהגויות מסכנות.למדריכי הנוער בנושא עבודה עם נוער בסיכון הכשרה מקצועית 

 במסגרות החינוך הפורמאלי:טיפול  לנוער מאותר. זוריותא קבוצות נוער 

 ומתן מענה טיפולי בתוך  הפניה לגורמי טיפול רלוונטייםתיווך,  איתור, -יועצות בתי ספר

 ביה"ס.

 שיבוץ חינוכי מתאים לכל תלמיד, גלויהאיתור וסיוע לבני נוער בנשירה סמויה /  -קב"סית ,

 תהליכי גישור בתוך ביה"ס.

 עבודה פרטנית וקבוצתית בחטיבות ביניים  -ה בחטיבות ביניים במשרה מלא מדריכי נוער

 להעצמה.

 כי, מענים פרטניים לתלמידי ייעוץ לצוות החינו -שירות פסיכולוגי בבתי ספר -שפ"ח

 ביה"ס, הדרכות הורים.

 מעיין שחר(בי"ס )רב גילאי  כמענה בביה"ס סדנת נגרות. 
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 אישית אשר בונה רכזת מחויבות  .)בגרות חברתית( כגורם מעצים ומחזק התנדבות נוער

 מרכזי התנדבות.

 סטודנטים בשלושת  למועצה ומרכז אקדמי רופין. שילובכנית משותפת ת -פרויקט חונכות

 ם לסיוע לימודי לבני נוער מתקשים, במסגרת מלגה לסטודנטים.בתי הספר העיוניי

 תכנים ערכיים בכיתות  אנשי עסקים המתנדבים בליווי בני נוער והעברת -ה"פרויקט צהל

 . ב"ר ואתגרמ

 שילוב פנסיונרים של משרד החינוך בתפקידי חונכות והתנדבות בבתי הספר  - ידיד לחינוך

 היסודיים.

 תכנית התערבות בגני ילדים לשיפור אקלים הגן ע"י צוות רב מקצועי הכולל  - תכנית גשר

 פסיכולוגית, מנחת התנהגות וסייעת.

 הספר במסגרת מניעת נשירה.כמענה טיפולי בתוך בתי  - קבוצות אילוף כלבים  

 מסגרות חינוכיות למענים ייחודיים:

 12יים בפריסה סיוע לימודי ומענים טיפול -בבתי ספר רגילים לחינוך מיוחד כיתות קטנות 

 שנתית.

 מקבלים מעטפת של קידום לימודיגבולית.  ' עם מנת משכלדי-תלמידים א' -א' שפרירים 

 הכנה לעבודה וכישורי חיים.  -"מעברים" -+18לגילאי מציע תוכנית מיוחדת ועזרה רגשית. 

 'מקבלים מעטפת של קידום קשב וליקויי למידה קשיייב' עם -תלמידים ז' -שפרירים ב .

 באסטרטגיות הוראה ייחודיות. ועזרה רגשית לימודי

 קשיים  עם 14-21ביה"ס המיועד לבני נוער בגלאי  -במתחם רופין" רופין" ןייבית אקשט

חוגי העשרה ולמידה בכיתות קטנות . פועל במתכונת יום לימודים ארוך: גשייםר-נפשיים

 ומענים טיפוליים.

 "כיתות קטנות, מקצועי-טכנולוגי וכפר נוער עם דגש ביה"ס - ", בית ינאיהדסה נעורים .

מגמות הלימוד: אלקטרוניקה, מכונאות רכב, מכונאות צמ"ה, ניהול עסקי, מדעי הסביבה, 

 אפשרות לבגרות מלאה עיונית או מקצועית. לימודי נגרות.

 שנות לימוד  10/12להשלמת  פרטנית לימודים בתוכנית אישית - , כפר יונהל"היתוכנית ה

ליווי קב"ס ועו"ס לכל שנשר מכל המסגרות הפורמאליות,  ומתן כלים לתעסוקה לנוער

 בתוכנית. ה/נער
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 האוטיסטי בכיתות מיוחדות , שילוב ילדים על הרצף בבתי ספר רגילים כיתות תקשורת

  מסגרת הרגילה.ארוך בביום לימודים 

 מסגרות פנימייתיות:

  קשיים  עםלתלמידים  תמיועד -ט'-'א ביה"ס לכיתות -חבצלת השרון", נווה הדר"פנימיית

   התנהגותיים ורגשיים הזקוקים למענה רב מקצועי.

 מאמנות לחייםמשפחות קהילת  -(יב'-כיתות ז'בני נוער מ 60) אלישיב פנימיית נווה 

כת במישור הלימודי, רגשי וחברתי. המתמחה בעבודה עם מתבגרים ותומ ואליכין באלישיב

 שילוב בבתי ספר רגילים ולחינוך מיוחד.

  יד' בתנאי פנימייה צבאית הכולל -לכיתות ט' יועדתמ - מכמורת ,מבואות יםפנימייה

יט יאכטות יחד עם סביבה חברתית עשירה לימודים לתעודת בגרות, טכנאות ורישיון מש

 בחוגים, שיוטים והפלגות, משמעת וגבולות. 

  ,התנהגות  קשייט' עם -ביה"ס המיועד לבנים בגילאי א' -בחןפנימייה וביה"ס טוקאייר

 וקשיים רגשיים. 

  ,ט'. -גנים  מיועד לתלמידיה באלישיב אנתרופוסופיבי"ס אופק 

 :ותים חברתייםהאגף לשיר -וצעירים יחידת נוער

 ים, עו"ס צעירים.עו"ס נערות, עו"ס נער -שיחות פרטניות 

 הכוללת עבודה עם עו"ס משפחה, ביה"ס, מסגרות טיפוליות  תוכנית טיפול רב מערכתית

חוגים, שילוב ב . כמו כן, סיוע כלכלי הניתן לצורךוהצעיר/ה ייחודיות ועבודה עם הנער/ה

 העשרת שעות פנאי ושילוב תעסוקתי. 

 סמים ואלכוהולחומרים ממכרים,  - חידה לטיפול בהתמכרויותי. 

  "יםלנער הילה המהווה מענה טיפולי, חברתימסגרת יומית בק -מועדון מתבגרים"איילנד 

 . המועדון ממוקם בבת חפר.13:30-18:30בין השעות ' ד-א'ימי  -י'-'זבכיתות 

 "ענה טיפולי, חברתימסגרת יומית בקהילה המהווה מ -(לנערה )בית חם "בית עלמה 

המועדון ממוקם בבת  13:30-19:00בין השעות   ד' -א' ו ימי -י'-'זבכיתות  ותלנער ולימודי 

 חפר.

 ע"י עו"ס נוער.לתעסוקת קיץ בני נוער מאותרים, ליווי ותיווך -פרויקט תעסוקה בקיץ , 
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 משרד ואוניברסיטת תל אביב  הלוקחות חלק בתוכנית מטעםנערות  -תוכנית מנטורינג

 .סיכוןנערות ב המלוות ותמנטוריהרווחה להעצמת נערות ושילובן כ

 שמסיבות שונות כתובת זמנית לבני נוער  -בתים למתבגרים חסרי קורת גגהפנייה וליווי ל

ברחוב. הבית נותן "פסק זמן" אינם מתגוררים בבית ונדרשים למקום זמני כדי לא לשהות 

או לקהילתו \ו  טרה לתווך בין הנער למשפחתוחודשים( להתארגנות ראשונית, במ 3)עד 

  .ולסייע לו להגיע למסגרת חיים נורמטיבית

 במצבים של אי תפקוד הורי או מצבי  לטווח הרחוק הפנייה וליווי למסגרות חוץ ביתיות

 סיכון של הנער/ה וצורך במסגרת חוץ ביתית הנותנת מענה לקשייו. 

 והדרכות  מסובסד )דיאדי או משפחתי( מערכתיטיפול  -תחנה לטיפול משפחתי וזוגי

 .הורים

 ארצי -עזרה לנוער

 1201שעות ביממה  24קו ייעוץ ותמיכה רגשית  -ער"ן 

 1-800-363-363סיוע נפשי במצבי חירום וטראומה  -נט"ל 

 בקשים להתלבט, להתייעץ מטלפוני ופרונטאלי לייעוץ קו   -)לשעבר הקו הלבן( קו הקשב

 03-6205591, 19:30-22:30ה' -ליות ולסביות: ימים א'בנושא הומוסקסואולהישמע 

 תמיכה טלפונית, ליווי להגשת תלונה  -מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות אונס ותקיפה מינית

 1202 טלפון: -במשטרה ומתן טיפול ראשוני

 ייעוץ, הדרכה ופרויקטים ייחודיים לבני הנוער ובני  -סם האגודה למלחמה בסמים-אל

 , נתניה112ויצמן  09-8622815כתובת:   -מוש בסמים. נתניההמשפחה למניעת השי

 1121מקוצר בסלולרי: ´ מס 03-7651212ניצול בעבודה  – הנוער העובד* 

 פינת הרחובות שמואל הנציב ובקמן, נתניה )קרוב  -בית קפה "הפוך על הפוך" ייעוץ לנוער

 .לכיכר העצמאות(

 הוריםלהרצאות 

 "ות בתכנים חינוכיים וטיפוליים.הרצאות העוסק - "להיות הורה  
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