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-  2010:ה"מטיבהקמת 

 (2009)החלטת השר על קידום אקלים בטוח ומיגור אלימות

 הוביל לחיבור בין מענים מערכתיים למענים  י"בשפהדיון

טיפוליים  

ח כפר סבא היה בתכנית הפיילוט"שפ-

ח מכל מחוז"שפ

?איך שיר נולד



מרכז טיפולי לילדים בעלי בעיות התנהגות

:המודל הטיפולי

טיפול קבוצתי לילדים

טיפול פרטני להורים

  ליווי ותמיכה של המערכת

?מהי–ה"מטיב



"דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד "



 21–עד היום ה"מטיבמספר מרכזי

 748-מספר ילדים ומשפחות שטופלו ומטופלים

  מיטיבה הינה גם תוכנית טיפולית מקיפה וגם תוכנית

המכשירה פסיכולוגים כמומחים בנושא טיפול רב מימדי  

.  בבעיות התנהגות

ברמה הארצית - מאז ועד היום



 10-עד היום ה"במטיבמספר פסיכולוגים שעברו

 60-מספר ילדים ומשפחות שטופלו ומטופלים

סבא-בכפר - מאז ועד היום



 התוכניות שנמצאו בעלות אפקטיביות  -מימדיטיפול רב

.  הורים וילדים, מערכת-מימדיגבוהה מערבות טיפול רב 

  מראים  -טיפול קבוצתי לילדים עם בעיות התנהגות

(.אופן העבודה, ילדים, מנחים )אפקטיביות בתנאים הולמים 

רציונל



מתן מענה רגשי תמיכתי לילדים אשר מאופיינים בבעיות  1.
.התנהגות

צמצום בעיות ההתנהגות במסגרת החינוכית  ובבית  בקרב  2.
.הילדים המטופלים במרכז

מתן כלים לצוותי החינוך בעיר וליווי הצוותים בהתמודדות עם  3.
.בעיות ההתנהגות של הילדים המטופלים במרכז

שיפור התפקוד ההורי ותחושת המסוגלות ההורית בקרב הורי  4.
.  הילדים

בנושא התמודדות עם בעיות התנהגות ח"בשפהרחבת הידע 5.
.בקרב ילדים

מטרות



דינמי

התפתחותי

קבוצתי

משפחתי

 התנהגותי–קוגניטיבי

 אבחנות והגדרות–בעיות התנהגות

טיפול רב מימדי בבעיות התנהגות

התאורטיהבסיס 



 ח  "בשפה"מטיבהקמת

החזקת הצוות

קשר עם גורמי חוץ

הכשרה והדרכה  –ארצי ה"מטיב

קהילה מקצועית–החזקה בכל הרמות 

המעטפת הארגונית 



האיתור והסינון

הטיפול

  מעקב ותחזוקה

שלבי התוכנית



:הטיפולילקבלה לתהליך קריטריונים 

 מועדהתאמת התלמיד ומשפחתו לטיפול קצר

 בקבוצההמוטיבציה של התלמיד להשתלב

 לתכניתהמוטיבציה של ההורים להצטרף

 קבוצתיהתאמת התלמיד לטיפול

איתור והסינון



זכות הבחירה והזכות לבחור

...אז, ואם לא



ההתערבות הטיפולית

הטיפול  

המערכתהקבוצתי  

ההורים



הברית הטיפולית

הטיפול בקו

הרצף הטיפולי

מבנה מפגש

מפת פעילויות

הקבוצתי הטיפול 



טקס פתיחה

פעילות חימום

פעילות מרכזית

טקס סיום

צרכים ספציפיים, תכנים, עבודה לפי שלבי קבוצה

מבנה מפגש



"למה"וה"  מה"זה ה" איך"זה לא ה

המהות



 הבנת צרכי הילד

מודעות עצמית הורית

מיומנויות הוריות

היבטים משפחתיים

בחירת מוקד לעבודה, טיפול פרטני להורים מותאם לצרכים

התערבות טיפולית עם ההורים



  לגייס את ההורים והמורים להתערבות משותפת לטובת הילד
.  ולהימנע ממאבק בינם לבין עצמם

  לעורר אצל המורים אמפטיה לילד ולקשייו ויכולת להפריד את

הפגיעה הרגשית בהם מההתנהגות של הילד בכדי לגייסם  
.להתערבות

 בכדי לשמור על גבולות  מוריתלפתח תחושת מסוגלות
.  וכללים מול הילד מבלי לגלוש למאבק כוחות

להבטיח תאום בין בעלי תפקידים שונים במערכת

מטרות - התערבות מערכתית



גיוס המנהל לטובת התהליך

יצירת ברית טיפולית בין ההורים למורים

ליווי המחנכת

ליווי המורות המקצועיות

שמירת המקום של פסיכולוג בית הספר

עבודה בשיתוף עם כל הגורמים המקצועיים

 תפיסה מערכתית תוך דגש על אקלים הגן–בגן

דרכי עבודה–התערבות מערכתית 



אכנבך-בקרה 
לפניאחרי



" הלוואי שכולם היו מסתובבים עם מילונים שנבין למה הם

".  מתכוונים

"בכיתי לתוך הלב", "נוזל לי טיפות מהעיניים."

"עכשיו אני לא צריך להרביץ כי אני יודע מה אני מרגיש, אמא."

"אני צריך חיבוק-אני יודע למה אני עושה את זה  "

מפי הילדים–משובים מהשטח 



הורים-משובים מהשטח 





אנו רוצים להודות לכם מקרב לב על התקופה  "...
האחרונה ועל התהליך המשמעותי שעבר בננו איתכן  

על  , תודה על הסבלנות הרבה כלפי בננו . ה"במטיב
.  שקיבל במפגשים, האהבה, החום

תודה לשרות הפסיכולוגי שהגה כזו תכנית מועילה  
.  בחינםוהכלוצמודה 

שנגעה גם בנקודות  , תודה על ההדרכה ההורית הצמודה
.  מאתגרות ומשמעותיות, קשות

למד  , בננו עבר שינוי בתהליך הקבוצתי, לתחושתנו
רכש מיומנויות  , לחשוב לפני מעשים שעושה , להתאפק

במצבים  להרגע, למד לקבל את האחר, חברתיות שונות
הכיר ילדים כמוהו שנתקלים בבעיות  , קשים בבית הספר

.  שניתן לפתור אותן בדרך של שיח וללא אלימות

תודה על ההכוונה להמשך טיפול מול גורמים  
..."מקצועיים אחרים



הצלחת ללמד אותו לדבר ולהסביר בדיוק איך הוא  "...
ולהנות, לימדת אותו להפסיד בלי להתעצבן, מרגיש

לימדת אותו למצוא פתרונות במקום  , מעצם המשחק
. לבעוט ולהרביץ , לכעוס, לצעוק

לימדת אותי  , התרגשות , אני כותבת ודומעת מאושר
,  לגשת לילדי ולפתור את הדברים בדרכי נעםכאמא
התחושה וההרגשה של השמחה והאושר שאני  ! והאמת

מצליחה לדבר ללא כעס היא בלתי ניתנת להסבר  
..."במילים



הימים הצבעוניים שלי



תודה על ההקשבה


