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בין סגר לסגר  

ושהתחלתם  ובטוב מקווים שאתם ובני משפחותיכם בבריאות , שלום לכולם

.להתחסן

עדכונים כחלק משמירת הקשר והעברת אגרות אנו ממשיכים לשלוח אליכם 

.הקורונה המתמשכתמגפת נוכח הסגרים התכופים ותקופת 

.                     לסקר שערכנו באגרת האחרונהה.שהשיבתודה לכל מי 

: הסקרממצאי חשוב לנו להציג לכם את עיקרי 

הנוערשינתה את אופני העבודה עם בני השיבו שתקופת הקורונה 80%

.  ברמה גבוהה עד בינונית

חיזק את הקשר של הצוות עם בני הנוער  השיבו שהמשבר 90%

.ברמה גבוהה עד בינוניתהמטופלים

טיפול  -חינוךהידק את קשרי העבודה בין צוותי השיבו שהמשבר 85%

.ברמה גבוההופדגוגיה

ברמה גבוהה עד חיזק את הדיאלוג עם ההוריםהשיבו שהמשבר 85%ו

.  בינונית

המשיבים לסקר ציינו כי יש צורך בשיפורים באגרות הבאות ולקחנו את  

!ההצעות לתשומת לבנו

צוות המטה  , השוטפותמהשיחות שאתם מעבירים ושעולים בנוסף לנתונים 

.'קשובביקור 'ממשיך במפגש עם מנהלי יחידות ומנהלי פדגוגיה במסגרת 
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הצרכים ולצד הצוותים לומדים מכם רבות על ההתמודדות שלכם ושל אנו 

.  לספק לכם מענים מותאמיםנערכים , העולים

תחום מדאיג במיוחד  . האובדנותאחד המענים הנדרשים הוא סביב נושא 

על עליה משמעותית בדיווחים  ומצביע , שעולה מדיווחי החירום ברבעון האחרון

.  אובדנייםעל ניסיונות 

של  הרצאה תתקיים , 20:00בשעה ( בינואר20, יום רביעי)הערב , זאתלאור 

".  ודרכי פעולהלאובדנות הערכת סיכון -למנוע לדעת כדי "ר סמי חמדן "ד

במסגרת  " שומרי הסף"להשתלמויות מחוזיות של אנו נערכים בהמשך 

מטרת ההשתלמות להקנות ידע על  . התוכנית הלאומית למניעת אובדנות

ולהקנות  , ללמד את הסימנים המקדימים וגורמי הסיכון, תופעת האובדנות

.להמשך טיפולה.הנערלשכנע וללוות את , לצוותים יכולת לזהות

אנו ממשיכים להתמודד  איתווהיישוגהאיתור מענה נוסף מתייחס לנושא 

מנהל יחידת אסטרטגיה ויחסי  , זעיראיותם ד "המנחה עו. ביצירתיות ובעקביות

ארגון ייחודי לקידום צעירים בעלי מאפייני סיכון  -בבוסטוןRocaבארגוןחוץ 

הנבחרים לתוכנית על בסיס סירובם המוחלט לקחת בה  , גבוהים מאוד

קשה  ביותר וממוקמת בשכונה " אגוזים הקשים"רק עם העובדת Roca.חלק

סמים ואלימות ברחובות הם עניין  , במקום בו קרבות בין כנופיות, בבוסטון

נחשף לסיפור  14:00בשעה 1.2.2021בהרצאה ביום שני . שבשגרה

.  ההצלחה ולמתודות החיזור הייחודיות

.בהקדם דרך הממונים והמנחיםולזום יישלחו וקישור לרישום הזמנה 
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אנחנו מצרפים הצעות שהועלו על ידי מנחי  , עמיתיםכחלק מלמידת , בנוסף

:  והיישוגהאיתור להתמודדות עם סוגיות -טיפול -חינוך

צאת למרחב הפתוח  ל. להמשיך ולצאת לשטח לסיורי גיוסחשוב •

-המלצה. בפארקים ובמרכזים בהם בני הנוער נוטים להתכנס, בשכונות

את  ולצרף ( 'קרמבו וכו, חםשוקו )באוכל לבני הנוער לצייד את העובדים 

.  צמודהבפתקית היחידה /הצוותיםשל מספר הטלפון 

לשמור על . לביתמתחת , על ספסליםנערים למרחבים פתוחים להזמין •

ופרים 'צלהניח , ליצור סרטונים. וואטסאפ-וידאו, קשר דרך שיחות טלפון

ס שבסכנת  "ביהתלמידי -נערים גם עם ליזום שיחות טלפון , בפתח הבית

.  נשירה

עם המנהלים  הצעה למנחים לקיים מפגש -יחידות של מנהלי חיבור •

בהתאם  איתור ומענה , יישוגשבהנחייתם לדיון בסוגיות הבוערות של 

.לטבלת הרמזור

ODTקורס שעבר עובד , לדוגמא-שניתנים ויצירתיות בשירותים גמישות  •

. הנעריםפעילות בתחום זה במניעת נשירה עם יקיים 

בחשיבה ובתהליך  מטופלים פוטנציאליים ברמת הרשות המקומית לאתר •

.  מערכתי

אנו עדים לעליה במספר הנערים והמורים הנמצאים בבידוד  -הלמידהבנושא

.התמודדות מאתגרת ביחוד נוכח המאמץ המתמשך. ולומדים מרחוק

עם הצעות  התנדבות בתקופת חוסר וודאות מצורף מסמך בנושא *

.להתנדבות

,בברכה

ה"היל-מטה קידום נוער

https://drive.google.com/file/d/1Z_X8NCWey7ai2vSrBpp2cFgVds_rDg0T/view?usp=sharing

