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מטרת העל 
"חונך משקם ומנטור לחיים"

,  לחיילים במצבי סיכון לנשרמנטוריםתכנית בחברת אחיי הינה תכנית 

התכנית פועלת אל מול בסיסי . כליאה והתנהגויות בלתי מסתגלות

,  בתי הכלא, חוות השומר ומחווה אלון–הכשרה לאוכלוסיות ייחודיות 

.הסנגוריה ובתי הדין הצבאיים

משמש כעורף משפחתי בוגר המנטורהתכנית מובילה קו ייחודי בכך 

הקשבה והדרכה לקראת , כתף תומכת, ת במתן כלים/ומסייע לחייל

. ולאורך כל השירות הצבאי

.חיילים וחיילות500בשלוש השנים האחרונות ליוותה התכנית כ



מרכז פוסט : והמכינה לחיים רנה'צמרכז 
לנערות מתמודדות נפש ודירת אישפוזי

שיקום לצעירות מתמודדות נפש 



: והמכינה לחיים רנה'צמרכז 
שנים במטרה לתת מענה למחסור  8המרכז הוא מסגרת ייחודית שהוקמה לפני 

.בקהילהאשפוזיות -הקיים בשדה החינוכי טיפולי במסגרות פוסט

.  14-19הנערות המטופלות במרכז הן בגילאי 

הן  . לרוב על רקע המלצה של פסיכולוג או פסיכיאטר, הנערות מגיעות אל המרכז

או לצורך מניעת אשפוז בשל מצב נפשי  , מגיעות לאחר אשפוז פסיכיאטרי

בכדי לתת מענה מתאים  . הנערהמורכב המקשה באופן משמעותי על תפקוד 

על הצוות לתת לצד העשייה המשותפת גם מענה פרטני לכל  , לפערים ולשונות

.נערה ונערה

דירה  , המכינה לחיים הקמנו את , לאחר שנוכחנו לראות את הצלחת המרכז

צעירות המתמודדות עם מורכבות נפשית וזקוקות למענה  15שיקומית לכ

.  טיפולי–שיקומי –חברתי –הוליסטי 



לנוער וצעירים  מנטורים: הולכים יחד 
במצבי סיכון



"הולכים יחד"

. לילדים ונוער במצבי סיכוןמנטוריםהינה תכנית " הולכים יחד"

–תכנית זו משמשת מעטפת ותמך לילדים ונערים בתוך המסגרות החינוכיות 

.  טיפוליות שבהם הם נמצאים ולמעשה מיישמת את המודל ההוליסטי

הנער בתוך המסגרת בה הוא נמצא ולסייע / התכנית שואפת לתמוך את  הילד 

.  לימודי שאנו מאמינים כי ישנו–אישי –בעדו לממש את הפוטנציאל החברתי 

התכנית הוקמה בתקופת משבר הקורונה מתוך הבנה כי עם סגירת המערכות  

צומח צורך בדמות איתנה  , הנער/ הפורמאליות הקבועות בחייו של הילד 

וגמישה שתעמוד שם לצדו בעת המשבר ובחזרה לשגרה ובמהלכה



כיתות קלט לנוער נושר



כיתות קלט לנוער נושר
,  שימוש בסמים–כגון , הרסניתבהתנהגות הנערים והנערות הללו מאופיינים 

. מיניות לא מאוזנת ועוד, אלכוהול

ככל הנראה היו מנותקים לחלוטין מן  , זולימוד ייחודית היו במסגרת לולי 

. רווחההקהילה ומופנים לפנימיות 

אנו . מנהיגות ופוטנציאל גבוה, מצד שני רובם בעלי אינטליגנציה גבוהה

לממש פוטנציאל זה ולהגיע לימודים מותאמים , אותם באמצעות קשרמקדמים 

.לאומי אזרחי/ לבגרות ולשירות צבאי 



: מרכז לטיפול במשפחה 
" הורים וילדים"



:  מרכז לטיפול במשפחה 
"הורים וילדים"

תכנית הטיפול עבור כל משפחה במרכז נקבעת בהתאם לצרכיה הייחודיים של 

. בהתבסס על ראיית המערכת המשפחתית הכוללת, כל משפחה

.ילדים ומתבגרים החווים מצבי משבר במשפחה, התכנית מיודעת עבור הורים

כמו כן מתקיימות  , במרכז מתקיימים טיפולים אינטנסיביים רב מקצועיים

הרצאות , מענים טיפוליים קצרי מועד, סדנאות וקבוצות להורים וילדיהם

.והדרכה הורית



מועדוניות לילדים ונוער במצבי סיכון 



מועדוניות לילדים ונוער במצבי סיכון
תחומי החיים  לילדים ונוער במגוון בכדי לתת מענה ולסייע הוקמו המועדונית 

פיתוח ושכלול יכולות  , כישורי חיים, ס"תפקוד בביה)ובתחומי תפקוד שונים 

(.           מניעת שוטטות ועוד, מענה התנהגותי, מענה רגשי, למידה

במטרה הילדים והנוער המועדונית מסייעת ונותנת כלים גם להורי , כמו כן

. הילדים והנערים להוריהםלייצר מודל הורי חיובי וכן חיזוק הקשר בין 

תפקוד הורי  , הזנחה, הנמצאים במצבי שוטטותילדים ונוער הדגש יושם על 

.חלקי ומענה הורי לקוי

,  ההורים: ביניהם , כלל הגורמיםהמועדונית תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם 

.ס ולשכת הרווחה ומחלקת החינוך"ביהצוות 



מלגאים יקרים
הצטרפו אלינו לעשייה חברתית 

, הנערים, משמעותית למען הילדים
הצעירים והמשפחות בישראל 

כי רק יחד נעשה שינוי

052-5455386: אימפקט רכזת מלגאי –ענבל מיוחס 

052-6665687: מנהל תחום צעירים –עידן סרי 


