
טיפולי בין מקצועי -מענה ייעודי 



? מי הם הילדים בקצה הרצף
ילדים עם בעיות התנהגות חמורות המשפיעות  בצורה משמעותית 

.   על התנהלות הגן כולו 

.התנהגות זאת מסכנת את הילד או ילדים אחרים בגן

מצב זה מונע מהילד להפיק תועלת מהסביבה החינוכית וגובה  

. מחיר גבוה מהצוות וילדי הגן



ב " מיט תוכנית 
טיפולי בין מקצועי -מענה ייעודי

י וועדה בין מקצועית לטיפול "     יצירת שותפות בין  הגורמים המקצועיים ע
שותפות זאת נותנת גב מקצועי .  התנהגות חמורות בגןבעיותבמקרים של 

 לגננת בהתנהלות היום  בטחוןונותנת , מפחיתה את תחושת הבדידות,   לגננת
. יומית שלה בגן

               קביעת תוכנית טיפולית הנותנת מענה לצרכי הילד ומשפחתו וכן למסגרת  
לרשות הוועדה סל  משאבים הכולל  ,  במידת הצורך.    בה הוא לומדהחינוך

הכשרה  , י כוח אדם נוסף"תגבור הגן ע, ולמשפחתוטיפול פסיכולוגי לילד 
. והדרכה לגננת 

.מתן עזרה ותמיכה למשפחה בהנגשת שירותים הקיימים בקהילה

ובקרה case management -מעקב  



?מי הם חברי הוועדה 

:נציגים קבועים ובכירים

יושבת ראש -מפקחת הגן  

שרותי בריאות

האגף לגיל הרך  

ח "שפ

שרותי הרווחה

י "מת

יועצת  ,  פסיכולוגית הגן, הורים, גננת: המטפלים הישירים בילד

' וכו ח" שיגננת , ס" עו, חינוכית



תהליך ההפניה 
ריכוז הפניות ואיתור הילדים והמשפחות המתאימים לעלות לדיון  

).י מפקחת הגן" ע(בוועדה  

שלב טרום וועדה 

התנהגות ודרכי  , י צוות הגן שמתאר את ההתפתחות" מילוי שאלון ע

.ההתערבות עד כה 

גיוס ההורים



התהליך בעת הדיון בוועדה 
דיון עם צוות הגן : שעה ראשונה

הכרות של חברי הוועדה עם מערכת הגן כולו ועם המצב של   .  1

.  חברי הוועדה וצוות הגן בלבדנוכחיםבשלב זה .  הילד בגן

חברי הוועדה מתחילים לגבש המלצות לטיפול והתערבות . 2
וניצול  ,  לשירותים בקהילההפניה, שכוללות עבודה בתוך הגן 

. ב"מיט משאבים של תכנית 



ב" מיטמשאבים של תכנית  
הוספת סייעת לגן 

ם "בשפטיפול פסיכולוגי לילד ומשפחתו במרכזים לגיל הרך או  

  ב" מיטכניסת פסיכולוגית  תכנית ,  במידה שאין פסיכולוג בגן

. והתערבות בגן, התייעצות, לתצפיות

.הכשרת והדרכה לגננת בנושא ניתוח התנהגות



המשך התהליך בוועדה 
בשעה השנייה

. ואמפתיתמכבדת , מקבלת, כניסה של ההורים לאווירה חמה

הכרות עם ההורים והמערכת המשפחתית בה הילד גדל לשם הבנת  
 על הילד  ומתארים מספריםההורים . הצרכים של הילד והמשפחה

.   כיצד בעיות הוויסות העצמי באות לידי ביטוי בבית ובגן

.גיבוש תכנית התערבות עם ההורים והתאמתה למשפחה

Case Management  
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