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ירושלים ,ירמיהו  ,39טל 02-5085809 .ת.ד 1260 .מיקוד  91012פקס02-5085181 .
 www.gov.il:ממשל זמין

אתרנו באינטרנט:

WWW.MOLSA.GOV.IL

2

תוכן הענינים:
מבוא

עמוד 3

מאפייני המטל -בית חם

עמוד 4

יישוג איתור ועבודת רחוב

עמוד 4

התערבות טיפולית במטל בית חם

עמוד 5

מודל הפעלה

עמוד 6

הגדרת תפקידים

עמוד 7

מספר המשתתפים בפעילות ,לוח זמנים ,ועדות היגוי

עמוד 8-9

טפסים ,תיעוד ,רישום ותעריף

עמוד 10-12

ערכת טפסים – מבוא

עמוד 12

טפסים

עמוד 14-37

טופס הפנייה למטל בית חם
כרטיס נוכחות חודשי אישי לנער
טופס אינטייק לקליטת נער במסגרת
טופס סיכום ועדת היגוי מטל
ריכוז נתונים לקראת ועדת הערכה
שאלון איסוף מידע והערכת תוצאות
עמוד 38-42

תעריף

• מט"ל – הינו קיצור למונח "מרכז טיפולי לנוער" וכך ירשם במסמך

ירושלים ,ירמיהו  ,39טל 02-5085809 .ת.ד 1260 .מיקוד  91012פקס02-5085181 .
 www.gov.il:ממשל זמין

אתרנו באינטרנט:

WWW.MOLSA.GOV.IL

3

מבוא:
מט"ל ( מרכז טיפולי לנוער) -בית חם הינו מסגרת טיפולית כוללנית בקהילה המעניקה
לבני נוער בסיכון ובמצוקה (בנים) מענים בתחום האיתור טיפול וחינוך כמו כן במסגרת
זו ניתן סיוע אישי וכלים להתמודדות עם קשיים ואתגרים.
המרכז פועל בשעות אחר הצהרים והערב ומצוי במקום מרכזי בקהילה הנגיש לאוכלוסיית
בני הנוער.
אוכלוסיית היעד – בני נוער המשולבים במרכזים הינם נערים העשויים להתאפיין באחד
או בכמה מהקשיים הבאים :רמה נמוכה של השגים אקדמים ,קשיי הסתגלות למסגרות
למידה ,נשירה גלויה וסמויה ממסגרת למידה ,המצאות במצב ניתוק ממסגרות חברתיות
וקהילתיות ,בני נוער החווים ניצול ,הינם תוקפניים כלפי אחרים או שחוו תוקפנות ,חווים
הדרה ,מעורבים בפעילות לא נורמטיבית כולל שימוש מזדמן בסמים ואלכוהול.
מטרות ומאפני המטל בית חם
מטרת הבית:
א .איתור ויישוג של בני נוער מנותקים ושילובם במרכז.
ב .מתן מענה טיפולי הכולל ייעוץ ואבחון מצב בני הנוער.
ג .מתן סיוע אישי לבני הנוער כולל קבלה ותמיכה.
ד .פיתוח כישורי חיים .של בני הנוער.
ה .הרחבת שיפור יכולתם של בני הנוער בפיתוח קשרים בן אישיים.
ו .שילוב במסגרות למידה או תעסוקה.
ז.

מאפיני המטל – בית חם
המרכז הטיפולי מעניק מענה לקשיים בעיות וצרכים של בני נוער בגילאי  13-25המוגדרים
כבני נוער בסיכון גבוה.
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בשלב ראשון  :מתקיימת על ידי הצוות פעילות לאיתור יישוג ועבודת רחוב של בני נוער
בסיכון המצויים בזירות שונות בקהילה.
בשלב שני :מתקיימת פעילות במרכז הטיפולי לאורך  3ימים בשבוע בשעות אחרה"צ
והערב כ 4 -שעות בכל יום .יש לציין כי השתתפות בני נוער במרכז מוגבלת  ,בני הנוער
המשולבים בבית אמורים לשהות בו כשנה או במקרים מיוחדים עד כשנתיים.
הצוות הטיפולי :כולל עובד/ת סוציאלי מדריך חינוכי מאתר ומתנדב (בחלק מהמסגרות).
דגשים ושיטת הטיפול במטל בית חם  :הפעילות כוללת יישוג איתור ועבודת רחוב בזירות
בקהילה בהם חיים בני הנוער וכמו כן התערבות סוציאלית ,ליווי ,איתור ומתן טיפול
התנהגותי קוגנטיבי.

יישוג איתור ועבודת רחוב
פעילות זו כוללת איתור וזיהוי האוכלוסיה בזירת המצאותה במרחב הפתוח בקהילה תוך
נוכחות קבועה ונגישות .לאחר שלבים אלו נעשה ניסיון ליצירת קשר יזום ראשוני לא
פורמלי עם בני הנוער.
תהליך ההתערבות ברחוב כולל מתן סיוע ,ליווי אישי ומענה אנסטרומנטלי לצורכי בני
הנוער אבחון ראשוני של מצבם ולאחר מכן מתן ייעוץ והדרכה בתחומים נדרשים כמו גם
הפנייה ותיווכם של בני הנוער למרכזי טיפול או ליחידת נוער וצעירים בקהילה.

התערבות טיפולית במטל– בית חם
התערבויות המתבצעות במסגרת מרכז הטיפול כוללות :
טיפול וליווי התנהגותי קוגנטיבי – ביצוע איבחון מתן מענה פרטני על ידי שיחות טיפוליות
קבועות לאור יעדי הטיפול שנקבעו  ,ביצוע טיפול קצר מועד .התמקדות בפיתוח כישורים
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חברתיים ,לימוד אופן פתרון בעיות שינוי עמדות שאינן מועילות והרחבת יכולת העמידה
במשימות ומטלות.
ייעוץ – סיוע לנער בהתמודדות עם קשיים בעיות ומצוקה תוך הצגת חלופות
ואלטרנטיבות לדפוסי פעולה מוכרים  ,מתן מידע וידע והתלבטות משותפת.
טיפול קבוצתי חוויתי – הפעלת קבוצה טיפולית המאפשרת רכישת כלים לפיתוח כישורי
חיים ,אפשרות לביטוי רגשי וחוויתי כשהקבוצה מהווה מרחב להתנסות חדשה .במסגרת
הקבוצה מוקנים נורמות וערכים מעצבי הסתגלות חברתית תוך שימוש באמצעים /כלים
יצירתיים כגון דרמה ספורט ואומנות.
פעילות חברתית חנוכית – בני הנוער משתתפים בפעילות חוויתית הכוללת חוגים ,צפיה
בסרטים ,השתתפות בפעילות משחק ,בישול ויצירה.
לויווי השמה וסיוע חומרי :הכוונה והשמת בני הנוער למסגרות חינוך ,הכשרה מקצועית,
תעסוקה ומסגרת קהילתיות  .כמו כן לחלק מהנערים ינתן סיוע אישי  -דמי כיס ,ביגוד,
ונסיעות בהתאם לתוכנית הטיפול.
התערבות עם המשפחה – שיחות עם בני המשפחה והנער (עד  3מפגשים) .ייעדם :הבנת
הדפוסים של המערכת המשפחתית ,שפור תקשורת בן אישית ומתן הדרכה הורית.
תפוקות ותוצאות:
יעדי המרכז הינם שינוי ושיפור ברמה רגשית תפקודית והתנהגותית ועל כן מצופה כי :
•  80%מהנערים המופנים למרכז יתמידו בפעילות .
•  80%ישפרו יכולתם הלמודית חברתית קוגנטיבית (תקשורת בן אישית ,פתרון
קונפליקטים ,פתרון בעיות ,קבלת החלטות ותכנון לטווח קצר וארוך).
•  80%ישפרו דימויים העצמי ,ההערכה העצמית ,ומסוגלות העצמית.
•  70%ישפרו תיפקוד במסגרת למידה,הכוללת הגעה רציפה למסגרת הלימודים
התמדה ,השתלבות חברתית והשגים לימודיים.
•  70%ישפרו יכולתם ביצירת קשרים בנאישיים
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•  70%ישפרו תפקודם ההתנהגותי – יפסיקו מעורבותם בפעילות לא נורמטיבית
שימוש מזדמן בסמים ,הימצאות בחברה שולית והפסקת התנהגות אלימה.

מודל הפעלה :
 .1עבודת רחוב
 .2פעילות במטל בית חם
 .1פעילות יישוג איתור ועבודת רחוב :פעילות זו מתבצעות בקהילה בה מצוי
המרכז וייעודה איתור ליווי וסיוע ל 30 -בני נוער.
 15בני נוער ישולבו במטל בית חם ויקבלו טיפול רציף במסגרת הבית.
 15בני נוער נוספים ילווי במסגרת עבודת רחוב ,חלקם יופנו לקבלת מענים
משלימים במסגרת יחידת נוער וצעירים בישוב.
הפעילות בתחום עבודת רחוב תכלול איתור אקטבי של בני נוער תוך סיור רגלי
יצירת קשר לא פורמלי ("בגובה העניים"),ייעוץ ,נוכחות קבועה בזירות בשעות
הערב והלילה סיוע אינסטורמטלי וסיוע מידי במצבי משבר.
עבודת הרחוב מתבצעת ע"י עו"ס – ומדריך מאתר בזירות בקהילה ,לאורך יומים
בשבוע  3שעות בכל יום סה"כ  6שעות (לפני או אחרי הפעילות המרכז) בשבוע.

 .2הפעילות במטל בית חם.
מבנה – המרכז הטיפולי שוכן במבנה המוקצה על ידי הרשויות המקומיות
ובאחריותן זהו מתחם נפרד בין  3חדרים 2 ,חדרים מיועדים לפעילויות
קבוצתיות של בני הנוער  ,חדר לפעילות עו"ס ,מטבח ,שרותים וחצר.
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המבנה מצויד ומאובזר באופן מלא ה ואמור לכלול :ספות ,שולחנות ,כסאות
,טלויזיה, DVD ,מחשבים ( 3 Xלפעילות משחק והפגה) שולחנות משחק,
משחקי שולחן – החצר אמורה לכלול גינת נוי ומתחם לפעילות.
צוות המטל בית חם – כולל את מנהל המרכז עו"ס ב  66%משרה ,מדריך חינוכי מאתר ב
 50%משרה  3מתנדבים המגיעים באופן קבוע ליום אחד של פעילות בשבוע.
שעות פעילות מטל בית חם :
המרכז פועל  3ימים בשבוע
מהשעה  4( 22:00 – 18:00שעות פעילות בערב) סה"כ  12שעות פעילות.
פעילות השמה ליווי וטיפול משלים
מתבצעת ע"י עו"ס לאורך  7שעות בשבוע (הפעילות ממתבצע בשעות מגוונות)

הגדרת תפקידים
עובד סוציאלי:
א .מבצע פעילות לאיתור יישוג ועבודת רחוב עם הנערים
ב .מנהל את מכלול הפעילות בבית
ג .מבצע טיפול סוציאלי קצר מועד  15 -12מפגשים פרטניים עם כלל הנערים בבית
הכוללים אבחון והערכת מצב הנער ,שיחות פרטניות בדגש על התערבות
קוגנטיבית התנהגותית,
כמו כן העו"ס מעניק ייעוץ תמיכה וסיוע משפחתי ומתערב בשעת משבר.
ד .קבוצות טיפוליות  :עו"ס מנחה לאורך שנת פעילות 2 -קבוצות טיפוליות (בשיתוף
עם המדריך -עבודה בקו) בנושאים המשמעותיים לחברי קבוצה (מניעה וצמצום
התנהגות אלימה ,פיתוח יכולת ליצירת קשר בין אישי ,הפסקת שימוש בחומרים
ממכרים) ומתעד עבודתו זו בתיק פעילות במטל /בית חם ובתיקי הטיפול של
הנערים המשתתפים במפגשים.
ה .העו"ס מתערב בשעת משבר ומבצע פעילות להשמת בני נוער חסרי מסגרת או
חסרי עורף משפחתי תוך מתן סיוע אישי ואנסטרומנטלי על פי הנדרש.
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ו .התערבות משפחתית – עו"ס מבצע עפ"י הנדרש התערבות עם הנער ומשפחתו
שיעדו שיפור הקשר בן הנער ומשפחתו והדרכה הורית .ההתערבות מבתצעת עד
 3מפגשים .בשעות בהן הבית לא פעיל .
• מעורבות הורים  -העו"ס שומר על קשר רציף עד כמה שניתן עם ההורים ומעדכנם
בסטטוס הפעילות של בנם בבית לעיתים הורים יוזמנו לארועים אותם הבית
מקיים.
• תיעוד -העו"ס מתעד עבודתו בתיקי טיפול המצויים בבית ומסכם את תהליכי
ההתערבות בטפסים יעודיים .
• העו"ס מעדכן את העו"ס/רפרנט נוער וצעירים בישוב במכלול העשיה.

מדריך חינוכי מאתר –
עוסק באיתור יישוג יצירת קשר ועבודת רחוב עם בני הנוער ובסיוע תיווך ולווי בני הנוער
למסגרות בקהילה.
פעילות המדריך במטל – המדריך מרכז את ההפעלה החינוכית חברתית ,מבצע תפקיד
של סיוע בהכנת מזון ודאגה לתחזוקו של הבית.
המדריך נותן ייעוץ פרטני תמיכה ואוזן קשבת במצבים של קושי והתלבטות ועוסק בייעוץ
פרטני לבני הנוער על פי צריכהם.
המדריך מפעיל קבוצה חינוכית אחת לשנה העוסקת בנושאים אקטואלים.
ומבצע תפקידים בהתאם להנחיית עו"ס הבית.

מתנדבים –
מסייעים בהפעלת הבית בתחומי תחזוקה הכנת מזון ,סיוע בארגון פעילות חברתית ,הם
מהווים מנטורים חונכים לחלק מבני הנוער ,עוסקים במתן ייעוץ יצירת סביבה של קבלה
כבוד ואוזן קשבת.
פעילות חינוכית חברתית משלימה ומזון :
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• מעבר לפעילות בעלי התפקידים במטל ,יופעלו לאורך שנת פעילות  3תוכניות
קבוצתיות חברתיות וזאת על ידי מפעילים חיצוניים.
• מזון וכיבוד – ירכש מתקציבים העומדים לרשות המרכז – הכנת מזון באחריות
המדריך המתנדב ובשיתוף בני הנוער .
מספר בני נוער המשתתפים בפעילות :
• מספר נערים המשתתפים בפעילות המרכז *  , 15שירשמו בהועדות!
• בפעילות המרכז יוכלו להשתתף  2נערים נוספים שיהוו עתודה באם תהיה נשירה
של חלק מהנערים הרשומים במסגרת ההועדות.
מספר נערים עימם מתבצעת עבודת רחוב –  15נערים הרשומים בנתוני יסוד (נזקקות .)53

גיל – גיל הנערים המשתתפים במרכז .13-20
החלטת מרכז /עו"ס נוער וצעירים בישוב תהיה האם תיקלט במרכז קבוצה של בני נוער
בגילאים הצעירים  13-16או קבוצה בוגרת בגילאי ( . 16-20אין לשלב בני נוער צעירים
ובני נוער בוגרים יחדיו).
מסגרת הזמן להשתתפות בני נוער בפעילות מטל בית חם – שנה!
(על פי החלטת הפיקוח ובמסגרת ועדת הערכה ניתן להאריך שהות נער לחצי שנה נוספת
עד שנה וחצי ,והארכה נוספת עד שנתיים  ,ולא יותר.

וועדת היגוי – תיק פעילות וערכת טפסים
תוקם וועדת היגוי המלווה ומעריכה את מאפייני ואיכות פעילות הבית .הוועדה תתכנס
אחת ל 4 -חודשים ( 3פעמים בשנה) בריכוזו של עו"ס הבית  .משתתפים -עו"ס רפרנט
נו"צ בישוב ,עו"ס הבית  ,נציג הרווחה ,נציג תחום חינוך ופקוח מחוזי שרות נוצץ.
סיכום הישיבה יתועד ישלח למרכז נוצ"צ בישוב ויצורף לתיק הפעילות של הבית.
תיק פעילות מטל /בית חם –
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יוכן תיק אשר ירכז את הדיווחים ,מידע ובקרה הקשורים לפעיליות הבית כמו כן יצורף
לתיק טופס סיכום וועדות ההיגוי שיערכו בבית .

ערכת טפסים לאיסוף -מידע ,בקרה ,מעקב והערכת תוצאות *
• מצורפים לקובץ זה
עו"ס הבית מחוייב למלא את הטפסים המצורפים ולצרפם לתיק הטיפול של הנער.
 .1טופס הפנייה למטל בית חם .
 .2כרטיס נוכחות חודשי לנער .
 .3טופס אינטייק בזמן קליטת נער בבית .
 .4ריכוז נתוני נערים לקראת ועדת הערכה .
 .5שאלון איסוף מידע והערכת תוצאות על נער המשתתף בפעילות הבית .

תיעוד ורישום:
רישום ומילוי נתוני יסוד והשמות – מילוי של  15הועדות לנערים המשתתפים בפעילות
הבית ורישום נתוני יסוד לגבי  15נערים נוספים עימם מבצעים יישוג ועבודת רחוב יעשה
ע"י עו"ס נוצ/רפרנט ישובי (בסיוע עו"ס הבית).
תיק טיפול לנער השוהה במטל  -לכל נער יפתח תיק טיפול בו יוכנסו הטפסים :טופס
הפניה ,כרטיס נוכחות – אינטייק טופס איסוף מידע והערכת תוצאות.
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כמו כן ישולבו בתיק דוחות פסיכו סוציאליים – ודוחות חינוכיים.
כלל העבודה הטיפולית הפרטנית והקבוצתית תתועד בתיק הטיפול וכמו כן ירשם סיכום
לאחר סיום שהות הנער בבית וההחלטות שהתקבלו לגבי המשך הטיפול או סיום
הטיפול.

וועדת הערכה לנער במטל  -בתום שנת שהיית נער במטל בית חם תכונס וועדת הערכה
(ניתן לבצע הערכה באופן מרוכז גם לגבי נערים נוספים ,אם סיימו שנת פעילות )
בהשתתפות עו"ס הבית ,עו"ס /רכז נו"צ בישוב והמפקח המחוזי .הוועדה תבחן ותעריך
האם חלה התקדמות במצב הנער בתקופת שהותו במטל האם יש צורך להאריך את תקופת
השהייה ,קביעה לגבי מועד סיום הקשר הטיפולי או הפנית הנער למסגרת אחרת –
הסיכום ירשם בטופס היעודי ובתיק הטיפולי.
הסעתם של בני נוער למרכז הטיפול בית חם – בני הנוער יגיעו באופן עצמאי למרכז
הטיפולי ,יחד עם זאת ניתן יהיה לסייע במתן דמי כיס מתקציב פעולה שבידי רכז עו"ס
נו"צ ישובי שייועד לרכישת כרטיסיה לנסיעה למטל בתחבורה ציבורית.
ליווי בוגרי מטל בית חם – נערים אשר סיימו השתתפותם במטל בית חם יופנו להמשך
טיפול וליווי על ידי עו"ס נו"צ ישובי ותבנה עבורם תוכנית טיפול משלימה.
התיק הטיפולי יועבר לרכז נוצץ .
לגבי נער שמוסכם כי סיים בהצלחה את מכלול תהליכי הטיפול לאחר שהותו בבבית,
יעשה תהליך של סיום טיפול ע"י עו"ס ישובי והוא ימצא במעקב טיפולי לפרק של שנה .
המעקב הטיפולי יכלול שיחה פרטנית אחת ל 3 -חודשים ,באם העו"ס חש כי הוטמעו
השגי הטיפול ניתן להחליט על סיום הקשר הטיפולי.
תעריף – תעריך לפעילות הינו על פי מודל הפעילות בית חם  3ימים (לנערות) והוא
מתעדכן ע"י משרד הרווחה.
הדרכת צוות הבית חם  -מטל
הדרכת עו"ס בית חם מטל תעשה ע"י מרכז עו"ס נו"צ ישובי וזאת אחת לשבועיים,
כשעתיים בכל פעם .ההדרכה תעסוק בהתייחסות למכלול פעילות הבית  ,הדרכה סביב
ביצוע הטיפול הפרטני ,הקבוצתי ,ותהליכי הליווי שמבצע העו"ס עם בני הנוער.
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עו"ס הבית ידריך את המדריך המאתר החינוכי – אחת לשבועיים לשעת הדרכה בנושאים
הנוגעים לעבודת רחוב ,מתווה היעוץ הנדרש בעבודה עם בני נוער ,ודפוסי הפעלת הבית .
כמו כן ידריך העו"ס את המתנדבים באופן מרוכז שעתיים אחת ל 3 -שבועות.

ערכת טפסים מבוא:
הטפסים המצורפים למסמך זה יועברו באמצעות הפיקוח למרכז/עו"ס נוצ"ץ בישוב
ובאמצעותו לעו"ס מטל בית חם.
כללים:
• לכל נער השוהה במטל – יפתח תיק טיפולי שיוחזק במטל  ,בתיק תתועד
הפעילות הטיפולית ויוכנסו בו טפסים רלוונטים ודוחות סוציאלים.
 .1הטפסים המצורפים ימולאו על ידי עו"ס המטל
 .2טופס הפניה יועבר ע"י מרכז נוצץ  /עו"ס המטל לגורם מפנה – רווחה ,חינוך
ויוחזר ממולא לעו"ס המטל.
 .3כרטיס נוכחות ימולא ע"י עו"ס המטל לאחר חודש מקליטת נער במטל – ויתוייק
בתיק הנער.
 .4טופס סיכום ועדת היגוי במטל ימולא כל  4חודשים ויתויק בתיק "פעילות מסגרת
מטל בית חם".
 .5טופס ריכוז נתונים וסיכום וועדת הערכה לנער – ימולא לקראת מפגש הוועדה
ולאחר סיום הדיון ויתויק בתיק פעילות (פעילות מסגרת מטל בית חם) סיכום
ממצאי הוועדה יתועדו בתיק הנער.
 .6טופס איסוף מידע והערכת תוצאות:
חלק א'  -ימולא לנער השוהה במרכז עד  3חודשים.
חלק ב' – ימולא בתום שנה לשהיית הנער במסגרת ,הטופס יתוייק בתיק הנער
והעתק יועבר לפיקוח ולמטה השרות.

•

*

*
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מטל בית חם  :ערכת טפסים לאיסוף מידע ,בקרה,
מעקב והערכת תוצאות
 .1טופס הפנייה למטל – בית חם.
 .2כרטיס נוכחות חודשי אישי לנער.
 .3טופס אינטייק – קליטת נער במטל.
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 .4טופס סיכום נתונים לועדת היגוי במטל.
 .5ריכוז נתונים לוועדת הערכה לנער במטל.
 .6טופס איסוף מידע והערכת תוצאות לשהות הנער במטל.

תאריך_________ :

טופס הפניה למטל בית חם – נוער וצעירים
שם הנער ________________ :ת.ז______________________ : .
כתובת _________________ :טלפון _____________ :טלפון בבית:
____________
שם האב _____________ :שם האם______________ :
תאריך לידה _____________ :תלמיד בבית הספר________________________ :
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כיתה______ :
תעסוקה( נער שאינו במסגרת בית ספר ) _____________ :
שם עו"ס נו"צ מפנה ___________ :שם גורם מפנה אחר ומספר טלפון :
___________________
האם משפחה מוכרת ברווחה? כן  /לא .
עו"ס המשפחה________________________ :
האם הורי הנער נתנו את הסכמתם לשילוב הנער במטל? כן  /לא.
מסגרת טיפולית בה מצוי הנער כיום?
_____________________________________
מה סיבת הפניית הנער למטל:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

כרטיס נוכחות חודשי אישי לנער במטל בית חם
שם הנער_________________________________ :
שם הישוב________________________________ :
שם העו"ס במטל___________________________ :
חודש___________________________________ :
תאריך

שעת הגעה

שעת יציאה

חתימה איש צוות
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טופס (אינטיק) קליטת נער במסגרת מטל  -בית חם
*( ימולא לאחר שיחה ראשונית עם הנער וקבלת מידע מהסגרת  /גורם מפנה)
תאריך פניה ____________ :שם גורם מפנה___________________________ :
שם הנער __________________ :ת.ל ________________ .ת.ז_____________ .
כתובת _________________________ :ארץ לידה_______________________ :
טלפון__________________________ :
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טלפון נייד/נוסף/הורים_____________________________________________ :
שם האב _______________ :שם האם _______________ :מס' אחים________ :
האם המשפחה מוכרת ברווחה כן  /לא עו"ס______________________________ :
שם עו"ס נוער וצעירים______________________________________________ :
האם הורי הנער הביעו הסכמה להשתלבותו במטל:
_________________________________
כיצד הנער שמע על המטל (נער שפנה עצמאית)_____________________________ :
האם הנער משולב במסגרת בית ספר :כן  /לא שם בית הספר___________________ :
מצב הנער בלימודים (ציונים ,הקבצות ,התנהגות וכו')________________________ :
__ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
האם הנער מגיע באופן רצוף לבית הספר :כן  /לא  .מספר ימים בו מגיע לבית הספר:
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מצבו החברתי של הנער (קשרים חברתיים)________________________________ :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
האם הנער עובד :כן  /לא שם מסגרת העבודה:
_______________________________
אופן בילוי שעות הפנאי_____________________________________________ :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
קשר של הנער עם משפחתו___________________________________________ :
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ציפיית הנער ממסגרת מטל___________________________________________ :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מטרות הנער ברמה האישית__________________________________________ :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
הערות:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________

טופס סיכום ועדת היגוי מטל – בית חם
א .ועדת ההיגוי למטל תתכנס אחת ל –  4חודשים.
ב .משתתפים :עו"ס מטל – עו"ס נו"צ ישובי – פיקוח מחוזי ,נציגים רלוונטים מאגף
הרווחה ,נציגים מהרשות המקומית.
תאריך הוועדה ____________:
נוכחות והשתתפות:
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אתגרים ומשימות בעבודה המקצועית:
א .סקירת הפעילות שבוצעה (דיווח כמותי ואיכותי):
בתחום הטיפולי:
בתחום החברתי והחינוכי :
בתחום הקהילתי:
התערבות במשפחה:
ב .סקירת הישגים ותוצאות בהתאם למטרות על פי התוכנית השנתית
ג .מימד פרטני:
מימד קבוצתי:
עבודת צוות:
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מטל בית חם לנערים – ריכוז נתונים לקראת ועדת הערכה
*הועדה תתקיים בסוף שנת שהות נער במסגרת  ,לאחר  18חודשים (לנער שהוארכה שהותו ) או בתום  24חודש (לנער שהוארכה שהותו פעם נוספת)
* המידע יתועד במקביל גם בתיקו האישי של הנער.
שם הישוב:
תאריך הועדה:
נוכחים:
א .סקירת אוכלוסיית היעד – מאפיינים ,נתונים מספריים ,נוכחות ,אירועים חריגים ,אתגרים ומשימות
מיפוי מאפייני בני נוער:
שם הנער

ת.תחילת
השמה

ת .סיום
השמה

היבט
תפקודי/
התנהגותי

היבט
היבט
משפחתי רגשי

היבט היבט
חברתי לימודי

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.20
.21
.22
.23
.24
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שאלון איסוף מידע והערכת תוצאות אודות נערים במרכזי טיפול /מ.ט.ל – בית חם
להלן שאלון לאיסוף מידע ומעקב אחר מצבם של נערים המשתתפים בפעילות טיפולית במ.ט.ל בית  -חם.
המידע שייאסף בשאלון זה אודות בני הנוער יעשה על ידי עו"ס המרכז את הפעילות הטיפולית במטל – בבית החם .
המידע הנדרש כולל  :איסוף פרטים אישיים ,הערכת תפקוד הנער מבחינת התנהגות ,הערכת תפקוד רגשי וחברתי והערכת השפעת המענים שניתנו במרכז
הטיפולי – ( טיפול סוציאלי ,ייעוץ  ,פעילות קבוצתית ) על הנער .
יש למלא טופס אחד לגבי כל אחד מהנערים שנקלטו במטל.
חלק א' של השאלון ימולא לגבי בני נוער השוהים במטל עד  3חודשים .
חלק ב' ימולא לאחר שנה לשהות הנער במטל ובו יבחנו :
 .1השפעת המענים שניתנו במרכז הטיפולי על הנער ( סעיף ) 4
 .2האם חל שינוי במצב הנער בפרמטרים שונים ( סעיף )5

• השאלון מבוסס על שאלונים שפותחו על ידי צוות ממכון ברוקדייל בשיתוף השרות למתבגרים צעירות וצעירים במשרד הרווחה ( שאלון לאיסוף מידע
על נער למעקב אחר מצבו ולתכנון התערבות) במסגרת מיזם תוצאות המופעל על ידי אגף למחקר במשרד הרווחה והשירותים
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החברתיים.
נא מלאו בדייקנות את הפרטים על פי הנדרש.

חלק א'
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חלק  :1פרטים אישיים
.1
.2
.3
.4

חמש ספרות אחרונות בתעודת הזיהוי_______________________
גיל_____________________
שם הישוב בו נמצא המטל -בית החם__________________
מגזר אוכלוסיה
א .יליד הארץ להורים ילידי הארץ במגזר יהודי
ב .יליד הארץ להורים ילדי הארץ במגזר ערבי
ג .יליד הארץ להורים עולים מאירופה וברית המועצות אחרי 1990
ד .יליד הארץ להורים עולים מאתיופיה
ה .עולה מ __________________

 .5באיזה חודש ושנה הצטרף הנער לפעילות המטל -בית החם?_________________
 .6כמה פעמים בשבוע מגיע הנער לפעילות במטל ?
 .3שלושה
 .1פעם בשבוע או פחות  .2יומיים
 .7עם מי הנער גר בבית באופן קבוע (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת).
 .1אימא
 .4סבא

 .2אבא
 .5סבתא

 .3אחים/אחיות______
 .6אחר____________

 .8האם הנער מבקר בבית הספר באופן קבוע?
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א.
ב.
ג.
ד.

כן ,הנער מגיע כל יום
מחסיר כמה פעמים בחודש
מחסיר כמעט כל שבוע
מחסיר כמה פעמים בשבוע

 .9האם הנער הצעיר עובד כיום?
 .1כן

 .2לא

 .10כמה שעות שבועיות הנער עובד?____________
 .11שנות השכלה של האם
א .יסודית
ב .תיכונית
ג .על תיכונית
 .12שנות ההשכלה של האב
א .יסודית
ב .תיכונית
ג .על תיכונית
 .13מספר חדרים בבית________
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 .14מי הגורם שהפנה את הנער למטל – בית חם
.1
.2
.3
.4
.5

יישוג של עובדי השרות למתבגרים
עו"ס נוער וצעירים
גורמי רווחה
גורם חינוך
שרות מבחן

 .15מה הסיבה לשילובו של הנער במטל – בבית חם______________________________
_____________________________________________________________
 .16האם הנער מגיע למטל -בית החם באופן רציף
 .1רציף
 .2לא כל כך רציף
 .3כלל לא רציף
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חלק  :2הערכת תפקוד התנהגותי
למיטב ידיעתך ,האם הנער כיום או בעבר( :ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
לא
כן,בשנה כן
מס'
האחרונה בעבר
3
2
1
אינו מקיים הרגלי חיים בסיסים של טיפול עצמי
.1
והיגיינה
3
2
1
עוסק באופן מוגזם בתכנים הקשורים במוות
.2

4

.3

נוהג לשתות אלכוהול עד שיכרות

1

2

3

4

.4

משתמש באופן מזדמן בסמים/בכדורים כלשהם
שלא למטרות רפואיות (כדורי מרץ ,שינה וכד')
משתמש קבוע בסמים/בכדורים כלשהם שלא
למטרות רפואיות (כדורי מרץ ,שינה וכד')
מהמר

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

.7

משוטט

1

2

3

4

.5
.6

בבדיקה
4
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.8

בורח מהבית

1

2

3

4

.9

אלים ,תוקפן

1

2

3

4

.10

נפתח לו תיק במשטרה או נעצר

1

2

3

4

.11

מקיים יחסי מין עם בני/בנות זוג מרובים

1

2

3

4

.12

מקיים יחסי מין עם בני/בנות זוג הנמצאים בפערי
גיל גדולים ממנו
מנוצל/מסורסר לזנות

1

2

3

4

1

2

3

4

.14

ביצע תקיפה מינית

1

2

3

4

.15

נושא עמו נשק קר ,כגון מקל או סכין

1

2

3

4

.16

נושא עימו נשק חם ,כגון אקדח

1

2

3

4

17

אחר:

.13
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חלק  – 3הערכת תפקוד רגשי וחברתי
למיטב ידיעתך ,באיזו מידה מגלה הנער את ההתנהגויות הבאות:
במיד במיד במיד
ה
ה
ה
רבה רבה בינוני
ת
מאוד
3
2
1

במיד
ה
מועט
ה
4

5

 .2מתקשה לקבל סמכות

1

2

3

4

5

 .3אינו מתנהג באופן בוגר כפי שמצופה מבני גילו

1

2

3

4

5

 .4אומר שאינו "שווה הרבה" (חסר ערך ,נחות)

1

2

3

4

5

 .5אין לו ציפיות חיוביות לעתיד

1

2

3

4

5

 .6מתקשה ביצירת קשרים חברתיים חדשים

1

2

3

4

5

 .1נגרר אחרי אחרים

בכלל
לא
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 .7מתקשה בשמירה על קשרים חברתיים
קרובים

1

2

3

4

5

 .8מקיים קשר עם חברים עבריינים

1

2

3

4

5

.9מדבר על תחושת בדידות

1

2

3

4

5

 .10חווה כישלונות

1

2

3

4

5

 .11חווה דחייה חברתית

1

2

3

4

5

 .12מקיים קשר קרוב עם לפחות חבר/ה אחד

1

2

3

4

5

 .13משועמם

1

2

3

4

5

 .14חרד

1

2

3

4

5
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 .15מדוכא

1

2

3

4

5

 .16מגלה יכולת להתמודד עם קשיים ובעיות
בחייו

1

2

3

4

5

 .17שבע רצון מאורח חייו

1

2

3

4

5

 .18מקיים קשרים חברתיים לא תואמים עם
מבוגרים

1

2

3

4

5

 .19מגלה קשיים על רקע זהות או העדפה מינית

1

2

3

4

5

 .20סובל מהרטבת לילה

1

2

3

4

5

 .21סובל מבעיות שינה

1

2

3

4

5

מאפיין אחר פרט ___________________ :
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חלק ב
הערכת תחומי ההתערבות ותוצאות רצויות
(ימולא לאחר שהות של שנה של הנער במרכז הטיפולי ):
חלק 4 -

ירושלים ,ירמיהו  ,39טל 02-5085809 .ת.ד 1260 .מיקוד  91012פקס02-5085181 .
 www.gov.il:ממשל זמין

אתרנו באינטרנט:

WWW.MOLSA.GOV.IL

33

הערכת השפעת המענים שניתנו במטל על הנער
במידה במירה במידה במידה בכלל
בינוני מועט לא
רבה
רבה
ה
ת
מאוד
 .1באיזו מידה נוצרו יחסי
אמון
בין הנער לגורמים
המטפלים בו במרכז
הטיפולי
 .2עד כמה היה הנער/הצעיר
שותף בתכנון תהליך
ההתערבות עימו במסגרת
המרכז
 .3באיזו מידה ההתערבות
הטיפולית שכללה :טיפול
סוציאלי ,ייעוץ ,הפעלה
חברתית וחינוכית ליווי
ופעילות קבוצתית ,השיגה
את מטרותיה

מוקד
ם
מידי
להערי
ך

הנער/
הצעיר
הופנה
לשירו
ת אחר

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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סעיף  5שינוי במצב הנער (מילוי ייעשה בסיום שנת שהות הנער במסגרת המרכז הטיפולי )
להערכתך ,במהלך השנה האחרונה ,באיזו מידה חל שינוי במצב הנער בתחומים הבאים:

התחום:
 .1באופן כללי ,חל שיפור במצב הנער

חלה
חלה
לא
חל
חל
נסיגה נסיגה
שיפור שיפור חל
ניכר חלקי שינוי חלקית ניכרת
5
4
3
2
1
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 .2הגנה ומענה לצרכים במסגרת המשפחה

1

2

3

4

5

 .3תפקוד במשפחה וקשר עם ההורים

1

2

3

4

5

 .4תפקוד במסגרת :צבא /למידה /עבודה

1

2

3

4

5

 .5בעיות רפואיות

1

2

3

4

5

 .6פגיעה שלא במסגרת המשפחה

1

2

3

4

5

 .7התנהגות

1

2

3

4

5

 .8תפקוד רגשי וחברתי

1

2

3

4

5
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תעריף מטל בית חם :

תעריף:
שם המעון/מודל:
בסיס חודש:

מרכז טיפולי-
בית חם

'סוג אוכ

מס'חניכים

מס' קבוצות
שלא לטיפול
טיפול

07/2011

אישקט

0

0

1,064 ₪
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אישקט
מורכב
סיעודי
סיעודי
מורכב
טיפולי
אימוני
סה"כ

:איזור קר
:סמל תעריף
סמל מסגרת:
:יתרון לגודל מזון
:יתרון לגודל
:רמת שכ"ד
ציבורי/פרטי:
תקן כח אדם מוצע

תואר המשרה

0

0

0
0

0
0

15
0
15

0
0
0

0

ציבורי

תאור משרה
טבלת שכר

תקן
המסגר
ת
החדש

הערות

'עלות יח

מנהל

0.00

אם בית

0.00

רכז

0.00

רכז משמרת לילה

0.00

רכז משמרת

0.00

סה"כ עלות

-
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מדריך בית

מדריך במ-א

0.50

מדריך בית

7,041.95
3,521

מטפל מוסמך

0.00

מטפל ב"מ

0.00

מטפל ערב

0.00

מטפל לילה

0.00

מ"מ מטפל

0.00

רופא ויעוץ רפואי

0.00

פרא רפואי

0.00

אחות אח'

0.00

אחות

0.00

פסיכולוג

0.00

-

עובד סוציאלי

ע'וס

0.66

עו"ס /מנטור

6,991.64
4,614

פסיכאטר

0.00
-
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מורה

0.00

מטפל מיני מוסמך

0.00

מרפא בעיסוק

0.00

מרכז משק

0.00

מנהל שירותים

0.00

שומר לילה

0.00

נהג

0.00

==========

=

סה"כ

1.16
8,135
0.34

ת.ס .ציבורי
2,734

סה"כ כולל
ת"ס
עלות שכר
לנפש
הוצאות אחזקה
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40

הוצ'אחזקה

הערות

תשלום
למושם

כלכלה

150.0

חוגים

100.0

כישורי חיים

56.0

תשלום
למסגרת
 ₪ 5ביום לממושם
2,250
1,500
840

עלות
חודשית

שעורי עזר

סה"כ

500
500

306.0
5,090

סה"כ הוצ' כלליות לתעריף למסגרת
5,090

סה"כ הוצ' כלליות לתעריף למושם
339

סה"כ
1,064

רווח
שכ"ד
תעריף לפני מע"מ
4%

1,064
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