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 12.14 –ך וועדת חינ
 
 

 נושאים :
 . הצגה קצרה של השרות1 
 כללי ומטיב"ה    –. אלימות במערכת החינוך 2
 
 
 . שרות פסיכולוגי1
 

  מחלקה באגף החינוךרות הפסיכולוגי יהש

 רואים עצמנו שותפים לכל העשייה החינוכית בעיר, כמביאים
 לכל תחום את הידע והראייה שלנו, 

 ועיגב מקצ – חלק משפ"י
 

 שנות התמחות. 4 –הסמכה  – משרד הבריאות

 
 משרות 26 פסיכולוגים  49
 

נותנים שרות למערכת החינוך בעיר החל מגני טרום חובה ועד 
 לתיכונים.

 
ועובד בהכשרת  כתחנה אוניברסיטאית,כן, משמש השירות -כמו 

אילן -סטודנטים  עם המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר
אוניברסיטת  ברל, -ל באמנויות במכללת ביתועם המסלול לטיפו

בן גוריון, ועוד מסלולים של הכשרת מטפלים, למשל טיפול 
עם המרכז הבינתחומי  מחקריובתחום באמצעות בעלי חיים. 

 )אופק מדעי(. בהרצלייה.
 
 

 :השרות הפסיכולוגי החינוכי היא מטרת
 

 הנפשית קדום הרווחהסבא רואה את -רות הפסיכולוגי בכפריהש
עבודה מערכתית בדגש על  של ילדים בעיר כמטרה מרכזית

 ומניעה.
 

 מערכתי .1
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של תלמידים במסגרות  מיטביתלהתפתחות ולהסתגלות לסייע 
 התנאיםהחינוך השונות, ולעזור למסגרות אלה ביצירת 

  הדרושים להתפתחות מיטבית.הפסיכולוגים 
בחשבון את לימודית הלוקחת ארגון הגן וביה"ס כסביבה 

ו הרגשיים של הילד, ומאפשרת לו רווחה נפשית ולמידה צרכי
 משמעותית בסביבה מוגנת.

 
השתלמויות ארוכות טווח לגננות, מורים ומנהלים, אשר עוסקות 
בחיזוק משאבי ההתמודדות התוך אישיים והבין אישיים של 

 . צוותי החינוך
 
 

 פרטני: .2
 

בי במצו איתור, אבחון וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
חוה: נתון על פניה רבה יותר לעזרה בתוך בית הספר  משבר

 לעומת במשפחה.

מטיבה. סטודנטים   -מרכז לטיפול בילדים שנפגעו מינית
 לטיפול בתנועה, אמנות, בעלי חיים.

 
. הדבר נעשה במפגשים פרטניים עם ייעוץ והדרכת הורים.3

 הורים, ובקבוצות להורים. 

קבוצות להורים לילדים בגני טרום חובה שעסקו בהיבטים 
התפתחותיים נורמטיביים ובדרכי התמודדות עם מצבי יום יום  

  המאפיינים את הגיל.

 

 חרום. 4
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 אלימות

 

נושא שמטריד את החברה בכלל ואת מערכת החינוך בפרט מזה 
 שנים רבות, 

 

בע האנושי שתוקפנות היא חלק מהט באופן כללי ניתן לומר
 .והשאלה כיצד מתמודדים אתה ברמה אישית ובין אישית.

 

 קריים:יהטיפול בנושא במערכת החינוך מתייחס לשני היבטים ע

 מניעה של אלימות – מערכתי .1

  טיפול באירועי אלימות – פרטני .2

 

היום נציג בפרוט את תכנית מטיב"ה שמתייחסת להיבט הפרטני, 
 המערכתי.ואני אדבר בכמה מילים על ההיבט 

 

לבין  אקלים חינוכי מיטביכל המחקרים מראים שיש קשר בין 
 . אלימות נמוכה בביה"ס

המניעה הטוב  באקלים חיובי הוא אמצעי למעשה זהו טיפול
בנושא אלימות. זהו גם הבסיס לרווחה נפשית, בנוסף  ביותר

מתפתחת כשיש לילד תחושת  רווחה נפשיתלתנאים אישיים. 
 )פרופ. אבי עשור(. ומסוגלות. שייכות, ערך, כבוד

 

 אקלים חינוכי מיטבי

 

 מוגנות ובטיחות )תקנון, מדריכי מוגנות( .1

 תקשורת בין אישית וקשר בין באי בית הספר .2

 למידה רגשית וחברתית )כישורי חיים ( .3

 אקלים לימודי .4

 מענה דיפרנציאלי לתלמידים עם צרכים ייחודיים .5



 4 

 קשר ביה"ס הורים .6

 סביבה פיזית .7

 

 

 והפסיכולוגים הם המערך המסייע בהובלת התהליך.היועצים 

 אבי עשור

 

 

 להציג את אורנה וכניסת מטיב"ה לכפ"ס.

 

   

 

 


