
במסגרת המעון קיימת מערכת טיפולית
הכוללת פסיכולוגים, עובדים סוציאליים
ותראפיסטיים.  עובדים טיפוליים אלה, בנוסף
ליעוץ והדרכה שהם מעניקים לצוות החינוכי
של המעון, מקיימים גם קשרים טיפוליים עם
הילדים ברמות שונות: טיפול קבוצתי, טיפול
פרטני - אינטנסיבי, ומפגשים לצורך הערכה
ומעקב. ההחלטות לצורך הטיפול ואופיו
מתקבלות בדיון משותף של צוות המעון, הכולל:
פסיכולוג, עובד סוציאלי ועובדים טיפוליים,
תוך תיאום עם הצוות החינוכי של המעון.
כמו כן, המעון מקיים קשר עם פסיכיאטר
ילדים להערכה ולטיפול בילדים הנזקקים לכך.

הצוות הטיפולי במעון

גב’ נחמה שפירא - מנהלת חינוכית

מר אריה מילר - עו”ס
ואחראי על הצוות הטיפולי

מר יואל נוריאל - עובד סוציאלי

מר אמיתי מרמור - עו”ס

מר צבי ריצמן - עו”ס

מר מיכאל סידי - פסיכולוג

ילדים

בבית

מלבד המאמצים הרבים המושקעים בצרכים
הנפשיים - רוחניים של הילדים, צוות המעון
אינו חוסך בהפניית משאבים לטיפוח מבנה
בית הילדים וסביבתו. המבנה רחב הידיים
מטופח ורענן, ומשרה אוירה של רוגע, חמימות
ושלווה. ברחבי בית הילדים פזורים מועדוני
חברה ומשחקים, חדר מחשבים חדיש ומשוכלל
וכן ספריה, מרכזיה פדגוגית ומתקני ספורט.
בחצר ישנו מגרש כדור-סל חדש וכן גן, מתקני

00000000000משחק ופינת חי קטנה ונחמדה.
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בית סנהדריה



 הינו מעון שיקומי דתיבית סנהד     ריה
, נמצא בפיקוח משרד 7-18לילדים בגילאי 
הרווחה, וקולט ילדים המופנים ע”י לשכות
הרווחה בלבד. צוות המעון מורכב מאנשי
מקצוע בעלי נסיון רב, הרואים בקליטת
הילדים לבית חם, תומך ואוהב - יעוד מקצועי
ואישי. עם קליטת הילדים בבית סנהדריה
נפתחות בפניהם הזדמנויות להשלמת פער
לימודי ולפיתוח והעשרה של כישורים
אישיים. המסגרת הקטנה מאפשרת
התייחסות אישית לכל ילד, חיזוק הדימוי
העצמי והרגשת ביטחון, התורמים לתחושת

השייכות של כל ילד.

בשעות אחר הצהריים מופעל בבית סנהדריה
מרכז למידה ע”י צוות מורים מקצועיים
ומנוסים. במרכז הלמידה, הלמידה היא
אינדוידואלית. מטרותיה: צמצום פער ותמיכה
לימודית תוך שימוש בשיטות למידה מתקדמות
התואמות את קשייו של הילד. מורות מקצועיות
יושבות עם הילדים ומגישות סיוע פרטני
בהכנת שיעורי בית והשלמת פערי למידה.
צוות ההוראה במעון מקיים קשר עקבי עם
המורה בביה”ס לצורך קביעת תכנית לימודים,

מעקב ומתן עזרה לימודית בהתאם.

בכל שעות אחה”צ מופעלים בבית סנהדריה
חוגי העשרה מגוונים בתחומים שונים: מחשבים,
תראפיה במוזיקה ובאומנות, מלאכת יד, נגרות,
אלקטרוניקה, ציור, ספורט ושחיה. ההשתתפות
בחוגים תעשה לפי בחירתו וטעמו האישי של כל
ילד, בסיוע ובהכוונה של צוות המעון. ספריה
גדולה ומגוונת עומדת לרשות הילדים להשאלת
ספרים בכל הרמות. הספריה מקנה לילדים
הרגלי קריאה ומיומנויות שפה. כמו כן פועלת
במקום משחקיה עשירה ומטופחת במגוון רב
של משחקים, ממשחקי שולחן קלאסיים ועד
למשחקים דידקטיים לפיתוח חשיבה ומוטוריקה

עדינה.

בית סנהדריה
מרכז למידה

חוגי העשרה

בבית סנהדריה שוהים הילדים במשפחתונים.
10-12בכל משפחתון מתגוררת קבוצה של 

ילדים עם זוג הורים / מדריכים, החולקים עמם
קומת מגורים אחת, מעורבים בכל הקורה עמם,
ודואגים לכל מחסורם. המשפחתון מהווה דגם
של משפחה מלוכדת וסמכותית, המלווה את
הילד בכל שעות היממה. הילדים החיים
במסגרת המשפחתונים חווים את חוויית
ה”משפחה”, וקונים כלים להתמודדות עתידית

עם חיי משפחה בריאים ויציבים.

ייייייייי

ייייייי
יייייייי

, ממשפחות בעלות רקע 7-18ילדים בגילאי 
סוציאלי קשה, אשר יכולתם האינטלקטואלית
תקינה, ואשר צברו פער לימודי של מספר שנים
ביחס לבני גילם.

ילדים פגועים נפשית / רגשית, כתוצאה
 מקשיים במערכת המשפחתית, הזקוקים למסגרת
טיפולית חמה ותומכת.

משפחתונים

הילדים השוהים בבית סנהדריה משולביםאוכלוסיית יעד
בבתי-ספר בקהילה, כאשר המעון מהווה עבור
הילדים מעין בית ממנו יוצאים ללימודים, ואליו
שבים בסיומם. שילובו של הילד בבית הספר
ובכיתה מתאימים, נעשה לאחר אבחון והערכה
מקצועית של כישוריו, צוות בית הילדים עוקב
אחר התקדמותו של כל ילד וילד, ומקיים קשר

הדוק עם צוות המורים בבית הספר.

המערכת הלימודית


