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Adventure therapy groups with juvenile offenders in the 
Juvenile Probation Service
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The Israeli Juvenile Probation Service is mandated to treat and rehabilitate 
juvenile offenders. Over 180 therapeutic groups are an essential part of the 
rehabilitative process. Starting from 2008 the adventure program was imbedded 
within the therapeutic group framework for treating juvenile offenders in the 
community. Groups are offence-specific (sex crimes, violence, etc.) with 
clear therapeutic goals. The adventure program includes various activities, 
challenges, and outdoor activities. Two probation officers facilitate the group 
process and decide when during the process to implement the adventure 
component. A contracted organization provides an expedition leader and 
wilderness therapists. They join the probation staff in building an adventure 
program tailored to the group’s needs. Going to an outdoor setting allows the 
participants to experience themselves in different situations. By providing a 
safe environment, the staff can help support positive behavior and feelings. 
The article describes the program components, process, challenges, and 
participant benefits.
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טיפול אתגרי קבוצתי באמצעות השטח בשירות המבחן לנוער
חיים ליבנה

שירות המבחן לנוער, שמטפל על פי חוק בנוער עובר חוק, מפעיל בשנים האחרונות 

שהחלה  השטח,  באמצעות  לטיפול  התוכנית  טיפוליות.  קבוצות  מ-180  יותר 

קבוצתיים  תהליכים  של  השילוב  הקבוצתי.  הטיפול  בתהליכי  משולבת  ב-2008, 

ביציאה  הדוגל  השטח,  באמצעות  הטיפול  בתחום  חידוש  הוא  בקהילה  בשירות 

לפעילות  הקבוצה  יוצאת  התוכנית  במסגרת  ארוכים.  הישרדות  למסעות  ממושכת 

אתגרית המכוונת למטרות הטיפול של הקבוצה. היציאה אל מחוץ לחדר הטיפולים 

ההתמודדות  כדי  תוך  ושיקומיות  טיפוליות  הזדמנויות  המשתתפים  בפני  פותחת 

של  ההנחיה  צוות  המסע.  שמציב  וההתנהגותיים  הרגשיים  הפיזיים,  האתגרים  עם 

הקבוצה, ביחד עם אנשי צוות השטח, מלווים את הקבוצה לאורך הפעילות ומספקים 

רגשות  של  וביטוי  חיובית  התנהגות  של  חיזוק  המאפשרת  ומכילה  בטוחה  מעטפת 

שאינם באים לידי ביטוי בחדר הטיפולים. 

וכן  נוער עובר חוק,  המאמר מתאר את היתרונות של היציאה לשטח בקבוצות של 

דרך  של  ויישום  פיתוח  מסכם  זה  מאמר  בה.  העבודה  ושלבי  התוכנית  יסודות  את 

עמותת  עם  בשיתוף  נעשה  הפיתוח  בקהילה.  חוק  עובר  נוער  עם  חדשה  התערבות 

שממשיכה  לוטן",  "דרך  עמותת  ועם   ,2016 עד  התוכנית  את  ליוותה  אשר  עינ"ב, 

לשתף פעולה עם שירות המבחן.
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שירות המבחן לנוער
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