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 תיאור המרכז

ההכשרה המעשית בשנה ג' היא להכשיר את הסטודנט להיות עובד המוביל שינוי חברתי עם מטרת 

נית פעילות עירו -בעלי אינטרס משותף. על כן, יושם דגש על פעילות ברמת המקרו םקהילות של אנשי

עם , ל לשינויולהתערב במצב ולפעוכיצד או ארצית הסטודנטים יתנסו וילמדו לאבחן מצב חברתי 

 תוך ראיה חברתית רחבה ושילוב אסטרטגיות פעולה מגוונות.והקהילה 

ההכשרה המעשית מתבצעת בארגונים לשינוי חברתי של המגזר השלישי וכן במוסדות פורמליים על  

 מנת לאפשר התנסות במערכות מורכבות ועבודה כחלק מצוות רב מקצועית.  

מצופה שהסטודנטים יתפתחו על בשנה זו, אשר מהווה שנה שניה של התמחות בתחום הקהילתי, 

 בסיס הידע והמיומנויות שנרכשו בשדה בשנה ב'. 

 יושם דגש על פיתוח מסוגלות מקצועית כדלקמן:

 הסטודנט משפיע על הארגון וצוותו לאמץ/לחזק תפיסה קהילתית ושימוש בכלים קהילתיים. 

 סנגור קהילתי, סטודנט יוצר תשתית בסיס לתהליכי התערבות בתחומי מדיניות חברתית, ה

 פיתוח שירות קהילתי.

 הסטודנט עוסק בבחינת והבנת תהליכי מקרו חברתיים, כלכליים ופוליטיים. 

 שכלול מנגנונים קהילתיים של שיתוף תושבים/קהל היעד. 

  ויצירת שיתוף פעולה עם הצוותקהילתיתפיתוח מומחיות בתחום תוכן של התערבות. 

 

 רמת מסוגלות:

  הארגון לשימוש של אנשי העלאת מודעות ארגוניים, זיהוי צרכים של הארגון, זיהוי אינטרסים

 .בכלים קהילתיים ויצירת שיתוף פעולה עם הצוות ליישומם

  יצירת שותפויותושימוש בכלי שיווק קהילתי, גיוס משאבים, תכנון אסטרטגי. 

  אישי וקבוצתיתוך שימוש  קביעת סדר עדיפויות, גיוס משאבים, ליווילהסטודנט פועל

 במיומנויות ניהוליות ומנהיגותיות

 כינוס וועידות אזרחים, יצירת מנגנונים ארגוניים, מיסוד וועדות פעילות. 

 למידה ומחקר על הנעשה בארץ ובעולם בהקשר לתכני הפרויקט. 
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 אבני דרך:

 כניסה למקום עבודה חדש 

 כתיבה מקצועית 

 התמודדות עם סמכויות 

  גיוס שותפים עוס"ק כמנהיג מקצועי 

 הובלת התערבות לשינוי בקהילה 

 שיווק תוכנית חברתית 

 גיוס ואיגום משאבים 

  הסדנ

 תמי גרוס 'מנחה : גב
כחלק מההכשרה המקצועית, במהלך השנה מתקיימות סדנאות בתאריכים קבועים. הסדנה מלווה את 

העשייה של הסטודנטים בשדה ההתערבות ומתמקד בעצוב אישיותם המקצועית. במסגרת הסדנה 

יילמדו כלים מקצועיים, יערכו מפגשים עם אנשי מקצוע, הכרות עם נושאי תוכן מקצועיים נוספים על 

וכנית הלימודים, ודיון בדילמות ושאלות אתיות העולות במהלך ההכשרה. הסדנאות יתקיימו אלו שבת

במקומות ההכשרה השונים על מנת להכיר מגוון של ארגונים שונים הפועלים באסטרטגיות מגוונות. 

  הנוכחות בסדנאות היא חובה.

חו את הסדנה הסדנה מתבססת על השתתפותם הפעילה של כל הסטודנטים, הסטודנטים שיאר

 במקום הכשרתם, יתבקשו להציג, כל אחד בתורו, סוגיות ודילמות מקצועיות להתייעצות עם הקבוצה.  

 נושאים  מרכזיים לסדנה הם:

 היות שונה ודומה לקהל היעדל -השפעת הזהות האישית על הזהות המקצועית 

 שימוש במדיה חדשה, תקשורת ולובי 

 ניהול קמפיין 

 וי חברתי מתוך או מחוץ הממסד שינ -השפעת המסגרת 

 מקורות דתיים כמקור להנעת שינוי חברתי 

 עבודה בצוות רב מקצועית 

 תפיסת עולם אישית/חברתית בארגונים לשינוי חברתי: האישי והפוליטי 

 ניהול מתנדבים 

 



 

9 
 

 מקומות ההכשרהדוגמאות ל רשימת

רותי תמיכה וייעוץ מיסודה של הקרן החדשה ש -שתי"ל  

 לישראל

 מנהלת הארגון: אסתר סיון

 )תלפיות( 9כתובת:  רחוב יד חרוצים 

 carlos@shatil.nif.org.il,    אימייל:   050-5345924 -קרלוס שטיגליץ    טלפון :מדריך

שתיל הוא ארגון הפועל למען שינוי חברתי יחד עם פעילים, ארגונים, רשתות ותנועות חברתיות בארץ 

ובעולם. כל אלה מייצגים קבוצות תרבות וזהות שונות, ובהם יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל. שתיל 

ברה האזרחית ולחיזוקה, על ידי תמיכה הוקם על ידי הקרן החדשה לישראל כדי לסייע לבנייתה של הח

 בארגונים הפועלים למען שינוי חברתי בישראל. 

חברה שתאמין  –הארגון שואף לקיים חברה ברוח השוויון לכלל האזרחים והתושבים במדינת ישראל 

בעקרונות הצדק החברתי, הכלכלי והסביבתי ותפעל למענם; חברה שתקדם את זכויות האדם והאזרח, 

השונות והפלורליזם הדתי והתרבותי ותכיר בחשיבות ייצוגן של קהילות זהות וקבוצות תכבד את 

לאומיות שונות; חברה שתאפשר לכל אזרח ותושב להרגיש שהוא שותף מלא ושווה זכויות במדינת 

 ישראל.

באמצעות שילוב וחיזוק הכוחות של כל  ב תהליכים ומדיניותלהביא לעיצו – תפקידו הייחודי של שתיל

י שהוא שותף לחזון השינוי החברתי. על כן מטרות הארגון הן: לבנות יכולת של ארגונים וכוחות מ

-נוספים הפועלים למען שינוי חברתי, מתוך שילוב של חשיבה ועשייה, של למידה ופיתוח ידע יישומי רב

כה תחומי; ליצור מרחבי רישות לקהלי יעד שונים המאפשרים מפגש, תיאום, למידה הדדית, תמי

ושיתוף פעולה; לגבש קואליציות ושיתופי פעולה אסטרטגיים; לצרף שותפים חדשים למאמצי השינוי 

החברתי.בשנים האחרונות עסקו הסטודנטים בליווי התארגנות של ארגונים העוסקים בנושא, בליווי 

 קואליציה ארציות של ארגונים ופעילים בנושאים שונים:  

 רי וריכוז אחד הצוותים של הפורוםר הציבועבודה בפורום הדיו -דיור ציבור .1

ף ם ארגונים כגון חברותא, בת קול ושב"ל יחד עבודה בשיתו -עבודה עם הקהילה דתית גאה .2

עם שתיל להובלת שיח ליברלי וסובלני בציונות הדתית, הובלת קמפיינים ציבוריים, אירועי שיא  

 והפעלת מתנדבים.

 פורום תג מאיר .3

mailto:carlos@shatil.nif.org.il
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-, וכמובשעות אחרי הצהריים ובערבפרויקטים מסוימים יש צורך בעבודה ב  שעות פעילות ההכשרה:

 נסיעות מחוץ לירושלים.כן, ישנן  

 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 Hemdam@moch.gov.il 7254614-050 -טלפון מרגלית חמדה -אשת קשר

 ירושלים 12כתובת רחוב בית הדפוס 

 מילנה יערי -מדריכה

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קמה מתוקף חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 

קדם ולעודד את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. הרשות ל, במטרה 2016-התשע"ו

בחקיקה ובפיתוח מובילה את תחום ההתחדשות ומסייעת הן במימון ובהדרכה מקצועית לדיירים והן 

 .כלים וחקיקה

 :מטרות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית. 

 האצת ביצוע המיזמים למען שיפור פני העיר, המרחב הציבורי ואיכות חייהם של התושבים. 

 ר השטחים הפתוחים הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי, מתוך תשומת לב לחשיבות שימו

 .לרווחת הציבור

 ייעול השימוש בקרקע וחיזוק העירוניות. 

 פרויקטים אפשריים לסטודנטים:

 -הפרויקטיםבכל מקרה לגבי 

  .ליווי פורום הרכזים תוך רתימתם להובלתו . 1

יצור חיבור מובנה עם אוניברסיטאות שונות בכדי להכניס את התחום ל -חיבור וממשק עם האקדמיה. 2

 .)הקהילתי בהתחדשות עירונית לתוך תכניות הלימוד השונות )בין אם בביהס לע"ס או לתכנון

 מדריכים בעיקר לדיירים ובנושאי מדיניות תיבתכ -עזרה בכתיבת מסמכי מדיניות ומדריכים. 3

 

  

mailto:Hemdam@moch.gov.il
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 רכני תחבורה ציבורית )ע"ר(צ-דקות 15

 תל אביב 9רחוב מזא"ה  -מרכז הצעירים 

 22במרכז הצעירים בירושלים, שבטי ישראל  יש אפשרות לשבת גם

 4348113-052שמרית נוטמן  -מנהלת הארגון

, 2608007-054לרה פארן, רכזת מאבקים ציבוריים וקשרי קהילה. טלפון:  -אשת קשר

lara@15minutes.co.il 

 

 רקע על הארגון

הנסיעה בתחבורה  דקות )עמותה רשומה( הוא ארגון צרכני תחבורה ציבורית הפועל לקיצור זמני 15

הציבורית ולשיפור והוספת שירות בתחבורה הציבורית, כך שהיא תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב 

הפרטי. הארגון פועל באמצעות פעילות ציבורית ותקשורתית, בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע.ייעוד 

הציבורית או ברכב קהל שבוי שנוסע בתחבורה מ -הארגון הוא להביא לשינוי יחסי הכוחות הקיימים

הפרטי מכורח הנסיבות, לקהילה של צרכנים משפיעים המביעים את דרישותיהם וצרכיהם ומביאים 

 לשיפור התחבורה הציבורית ולמעבר של נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבורית.

 תחומי פעילות מרכזיים בארגון: 

שיפור רמת השירות בתח"צ ע"י סיוע  – וזרים לך לשפר את התחבורה הציבוריתע –דקות  15מוקד  .א

שוטף לציבור הפונים לארגון הן ברמה פרטנית והן בראייה כוללת, סיוע בהגשת תביעות קטנות 

לקבלת פיצוי על כשלים בשירות, איסוף מידע מהשטח לצורך עבודה סדירה עם הרשויות והצפת 

 הנושאים בתקשורת ובציבור.

לשיפור התח"צ ברמה  ח וסיוע לקבוצות קיימות לפעולארגון קבוצות שט – קהילות משפיעות .ב

 המקומית והאזורית.

יינים ברמה הארצית לקיצור זמני הנסיעה: הוספת נתיבי קמפ –מגיעים מהר בתחבורה הציבורית  .ג

 ואכיפה, עלייה מכל הדלתות באוטובוסים, קווים מהירים לאזורי תעסוקה ועוד. תחבורה ציבורית

 

 לפרויקטים:נושאים אפשריים 

התחבורה הציבורית בישראל לאזורי  ריכוז פרוייקט לקידום תחבורה ציבורית לאזורי תעסוקה: .1

תעסוקה גדולים איטית ומסורבלת. כמעט ולא קיימים קווים מהירים בין אזורי מגורים של 

עובדים למוקדי תעסוקה ראשיים, ועובד המשתמש בשירותי התחבורה הציבורית נאלץ פעמים 

השתמש בשירות מאסף וארוך שמכפיל ומשלש את זמן הנסיעה, או לבצע החלפות רבות ל



 

12 
 

רבות בין אמצעי תחבורה ציבורית.  התוצאה: מרבית העובדים מעדיפים להגיע למקום העבודה 

 ברכב הפרטי, דבר הגורם לפקקי ענק בשעות הבוקר ואחה"צ.

: הקמה וריכוז פורום משותף של עובדים ו/או מעסיקים באזור תעסוקה נבחר )לדוגמא: הפרויקט כולל

אזור התעסוקה חולון, קריית עתידים וכו'( שיפעלו מול משרד התחבורה ומפעילי התחבורה 

 הציבורית להוספת שירות ישיר לאזורי התעסוקה.  

מהירות הנסיעה כיום בתחבורה ציבורית ריכוז פרויקט נתיבי תחבורה ציבורית )נתצ"ים(:  .2

איטית ביותר, דבר שהופך אותה ללא אטרקטיבית מבחינת הנוסע. בגוש דן המהירות 

קמ"ש בלבד. הסיבה: היעדר נתיבי תחבורה ציבורית,  11הממוצעת בתחבורה הציבורית היא 

 אשר יאפשרו לאטובוסים לנסוע מהר ולעקוף את הפקקים. ההשלכה העיקרית של חוסר

אטרקטיביות של התחבורה הציבורית, היא שימוש יתר ברכב הפרטי, הגורם לפקקים ולזיהום 

, לאחר משא מתן ארוך, רשויות מקומיות בגוש דן הצטרפו לתכנית 'מהיר 1 2016בשנת אוויר. 

להוספת נתיבי תחבורה ציבורית במרבית הערים בגוש דן.  לעיר' של משרד התחבורה, תכנית

ימוש תכנית זו, הוא מחאות של בעלי הרכב הפרטי המתנגדים לפגיעה הקושי העיקרי במ

בתשתיות לרכב הפרטי )בעיקר חניות(, משום שהדרך היחידה להקצות נתיבי תחבורה 

ציבורית היא חלוקה אחרת של הכביש, בה יש העדפה לתחבורה ציבורית על פני הרכב 

יות צריכות עידוד מצד התושבים רשוית מקומהפרטי. על מנת לקדם נתיבי תחבורה ציבורית, 

 המעוניינים בשיפור התחבורה הציבורית ובהפחתת הפקקים.

הקמה וריכוז פורומים של תושבים בערים שונות בגוש דן אשר יביעו תמיכה בנתיבי הפרויקט כולל: 

תחבורה ציבורית, בין היתר באמצעות: "מחאות חיוביות" כגון נוכחות ברשתות החברתיות 

הבעת תמיכה בנתצ"ים, שליחת מכתבים המונית לראשי הערים ואף מחאות העירוניות ל

 חיוביות בשטח.

שבועות, ויקבלו ליווי צמוד  3הסטודנטים יהיו חלק פעיל מצוות הארגון, ישתתפו בישיבות הצוות אחת ל

עקב של חברי הצוות: דובר ומייסד הארגון יוסי סעידוב, רכזת קמפיינים וקשרי קהילה לרה פארן, גיל י

דקות. הסטודנטים ישתמשו במרחבי עבודה של הארגון, ויקבלו  15מנכ"ל, ודפנה עורי רכזת מוקד 

 החזר על נסיעות תח"צ, כיבוד לישיבות וחומרים לפעילות. 

המקום מתאים לסטודנטים בתל אביב ואזור המרכז. ישיבות הצוות מתקיימות בתל אביב. ההדרכה 

 תתקיים בתל אביב.
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 לילדינואופק 

 054-4535769 -לפוןט ריינד -וייסיעל  -מנכ"לית   , יו"ר הארגון: גילה זיידל

 )קריית משה(  8כתובת:  רחוב דגל ראובן 

 http://www.ofek-liyladenu.org.il 6599553טלפון:   

   054-7451911 -טלפון      דינה מלטינסקי מדריכה:

אופק לילדינו הוא, ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראיה ועיוורים הפועל למען קידום זכויות הילדים 

לצד בניית קהילת משפחות אכפתית ותומכת. אופק לילדינו אכן מהווה משפחה גדולה  של למעל אלף 

את העמותה הקימו הורים בשנת משפחות מכל הארץ ומכל המגזרים להן ילד/ה עיוור או לקוי ראייה. 

והורים אלו ממשכים להוביל אותו גם היום. העמותה עוסקת בסנגור ומיצוי זכויות, בפעילות  1997

וטיפוח קהילת משפחות,  בבנייהלשינוי מדיניות מול רשויות המדינה,בשיתופי פעולה בין מגזריים, 

וח ומתן שירותי תמיכה וסיוע כגון: בעידוד יזמות בקרב הורים. לצד כל זאת, עוסקת העמותה בפית

ין הורים, סיוע לימודי בבתים, הנגשת עולם העבודה לבני נוער, רשת תמיכה ב -תכנית "הורה להורה"

 הנגשת עולם המוסיקה, קבוצות מונחות להורים, קבוצת צעירים ועוד. 

מיות ואמונה הארגון פועל באוריינטציה קהילתית. העבודה היא בצוות קטן וחם, עם הרבה אופטי

 ביכולת לחולל שינוי, תוך חיבור אמיתי לצרכים ולקולות בשטח.

הסטודנטים מהווים חלק משמעותי בצוות ושותפים בחשיבה, בתכנון ובעשייה הכללית מעבר 

 עובדות קהילתיות. 2לפרויקטים הייחודיים שלהם.  בין אנשי הצוות המוביל בארגון 

 הסטודנטים עסקו ב:בשנים האחרונות, הפרויקטים של 

 פיתוח פעילות העמותה ע"י פעילים בחברה הערבית ו/או באזור הצפון והדרום.    -

 פעילות צוות התמיכה "הורה להורה" )שימוש בטכנולוגיית וובינרים(פיתוח והרחבת  -

 הורים לילדים בגיל הרך -

 פרויקט מעורבות נוער -

 חום טיפול אנשים עם מוגבלויות.פעילות שינוי מדיניות בהקשר לרפורמה במשרד הרווחה בת -

ולותיו ולצרכי הפעילים שעות העבודה הן גמישות, והפרויקט נבנה על ידי הסטודנט בהתאם ליכ

מרבית פגישות הפעילים מתקיימות בשעות אחה"צ/ערב, וחלק מהפגישות מתקיימות והשותפים.

 בתל אביב. 

 להשתתף בהןוחובה מתקיימות בימי ראשון  :  ישיבות צוות

 

  

http://www.ofek-liyladenu.org.il/
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 המחלקה לעבודה קהילתית בראשון לציון

 

 052-2719774 -שירן לוסטיג -אשת הקשר

 03-9689909 :טלפון 2ירושלים  כתובת:

 052-5793355 -דוד קורץ טלפון -מדריך
 

אים בהם שנוההמחלקה לעבודה קהילתית בראשון לציון הינה מחלקה גדולה ותיקה ומוערכת. בין 

 יצוי זכויות, תעסוקה וגישור קהילתי.מהתנדבות בקהילה, פיתוח קהילתי,  -עוסקת המחלקה

 במהלך החודשים הקרובים מתעדת המחלקת לפתוח מרכז עוצמה. 

 הסטודנטית תשתלב בפרויקטים במסגרת מרכז עוצמה שייפתח.

 

 פרויקטים אפשריים:

 ז תעסוקה נותן מענה פרטני וקהילתי לאנשים המתמודדים עם עוני והדרה מרכ

פלוס  50קבוצה לנשים בגיל  תקים הסטודנטיתחברתית. במסגרת הפרויקט 

  .שמתמודדות עם בדידות

 

  .יש לנו במנהל הרבה תכניות תעסוקה שנותנות מענה פרטני וקבוצתי ללקוח

. פונים לרווחהי העסקים להעסקה של אותם הפרויקט יהיה להתחיל לרתום את בעל

מתחייבים למצוא עסקים שיביעו נכונות להתחיל תהליך של העסקה חברתית בה הם 

 . רווחה אחד לעבוד אצלםפונה לקבל 
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 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 

 ולנפגעי תקיפה מינית

 052-6216020אור ית באיילת רזין  /052-5252016אורית סוליציאנו, מנכ"לית   אשת קשר:

 )במשרדים של האגודה לזכויות האזרח(, תל אביב 75נחלת בנימין 

 052-5344927מילנה יערי  מדריכה:

 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל הוא ארגון גג של תשעת מרכזי הסיוע 

ה להרחיב את זכויותיהם רטהפזורים ברחבי הארץ. האיגוד כסוכנות לשינוי חברתי ברמה הארצית במ

של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, לשפר את השירותים הניתנים להם, לקדם חקיקה ולהעלות מודעות 

 .רוך למגרהציבורית לתופעה במטרה לצמצם את היקף התופעה ובטווח הא

ישנם פרויקטים אחרים אפשריים בהתאם לסטודנט/ית וסדר עדיפויות הארגון. הפרויקטים ייקבעו 

 משך.בה

 בנוסף להדרכה, האיגוד מבטיח תמיכה לסטודנטים במפגש עם נשים וגברים שעברו פגיעה מינית.

 

המקום מתאים לסטודנטים בתל אביב או בירושלים. ישיבות הצוות מתקיימות בתל אביב אך ההדרכה 

 תתקיים בירושלים.
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 רגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראלא-א.ס.ף

 מנהלת העמותה: טלי אהרנטל   

 , ת"א.2, קומה 52כתובת:  רח' גולומב    

 072-2513838טלפון:     

 www.advocacy.org.ilכתובת האימייל:     

 052-5793355 -דוד קורץ:  מדריך

 

במטרה לסייע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל. העמותה פועלת  2007עמותת א.ס.ף הוקמה בשנת 

של פליטים ופליטות בפני רשויות המדינה, לרבות ליווי ותמיכה לכל כל הזקוקים לכך:  לקידום זכויותיהם

אלפי נשים, גברים וילדים המתמודדים מדי יום עם נסיבות החיים הקשות שמהן נחלצו, ללא מעמד 

וציאליות ויצירת ס-באמצעות בניית תוכניות פסיכו .וללא נגישות לאמצעי מחיה או לשירותי רווחה

י תמיכה, מפתחים בא.ס.ף סוגים שונים של מענה להיקף רחב של תנאי מציאות, צרכים מנגנונ

מרכז הסנגור והתמיכה של א.ס.ף משרת  .ואתגרים שעמם מתמודדים מבקשי מקלט ופליטים בארץ

 .המגיעים אליו כדי לספר על בעיות שבהן הם נתקלים ולקבל תמיכה ומידע מבקשי ומבקשות מקלט

יקה עמותת א.ס.ף ומטרתה סוציאלי שמענ-מחלקת הפעילות הציבורית פועלת במקביל לסיוע הפסיכו

היא שינוי מדיניות וקידום זכויותיהם של מבקשי ומבקשות מקלט. לצד הסיוע הישיר הניתן לפליטים 

ות וציאליים, עמותת א.ס.ף פועלת לשינוי המדיניות מול רשויס-ולמבקשי מקלט בפרויקטים הפסיכו

צוות המחלקה לוקח חלק בדיונים בכנסת, נמצא בקשר עם רשויות ארציות ומוניציפליות, כותב .המדינה

ומפיץ ניירות עמדה ועובד מול אמצעי התקשורת. המחלקה מעורבת בפעילות בנושאי רוחב הנוגעים 

יות לכלכ-לזכויות של פליטים ופליטות בישראל, לצד פעילות ממוקדת בתחום הזכויות החברתיות

כחלק מהפעילות הציבורית מפעילה א.ס.ף תוכנית הסברה לקהל הרחב, .ובתחום הרווחה בפרט

 בפיתוח סטודנטים עסקו בעברהכוללת הרצאות וסיורים וכן פעילות ברשתות החברתיות באינטרנט.

לחבריהם,  מידע להעביר והכנתם עובדים זכויות בנושא ,גברים וגם נשים גם, הפליטים בקרב מנהיגות

 בארץ.  נימיותבוגרי פ פליטים צעירים קבוצת בהקימה

  העמותה. הנהלת עם בשיתוף הפרויקטים יקבעו ,הבאה שנהב

 .המרכז ואזור אביב תל לתושבי רק מתאים המקום

 בשעות מתקיימות מהפעילים חלק עם שפגישות מכיוון בגמישות צורך יש: ההכשרה פעילות שעות

 רוב למשך בשבועיים פעם והתמיכה הסנגור במרכז קהל יקבלו גם (הסטודנטיםב. וער הצהריים אחרי

 (השנה
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גף הרווחה, המחלקה לעבודה סוציאלית א -עיריית ירושלים

 קהילתי

 )מרכז העיר( 7כיכר ספרא בניין   -כתובת: מחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית 

 6297961, 6295714טלפון: 

 052-3815219 -מיכל כרמון שת קשר המחלקה:א

 053-7639122 -מסלםאחני  054-7266196 –מדריכים: לבנת אסולין 

 עבודה קהילתית פונקציונלית ברמה עירונית 

עיריית ירושלים אחראית לרווחת כלל תושבי העיר. כרשות מקומית, בידיה הסמכות והאחריות 

המדיניות לאספקת מגוון שירותים. העירייה שמה דגש על שיתוף ציבור ומעורבות תושבים בקביעת 

העירונית וארצית. הסטודנטים לעבודה קהילתית יפעלו לקידום נושאים אלו. הסטודנטים פועלים 

במסגרת המנהל לשירותי קהילה בעירייה האמון על רווחת תושבי העיר בו פועל אגף רווחה וכן 

 המחלקה לעבודה קהילתית ומשאבי קהילה.

מנהל קהילה ובאגף הרווחה ובייחוד בריכוז או ליווי הסטודנטים ייטלו חלק בפעילות היחידות השונות ב

שינוי מדיניות ו/או הקמת שיורות חדש.  פורומים בהם נדרש שיתוף ציבור וארגוני, ייזום תהליכים של

 השנה העירייה מציעה השתלבות סטודנטים בתחומים הבאים:

 עירוני של נושאים בפוקוס תכלול -שינוי מדיניות .1

 הדברות ודיאלוג קהילתי -מרכז הגישור העירוני .2

 צירת למידה ושיתוף ידע של העובדים בשטחי -שיתוף ציבור בהיבטים הפיזיים .3

 

 .כל סטודנט ישובץ מראש במחלקה שונה .4

מתקיימות פגישות חודשיות בהנחיית אשת הקשר בעירייה לענייני  מחויבות הסטודנט:

עושים הכשרה  סטודנטים לכל הסטודנטים לעבודה קהילתית מהאוניברסיטאות השונות אשר

 עם הסטודנטים בתיאוםמעשית במחלקה. הפגישות נקבעות 
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 נאמני תורה ועבודה

 מנכ"ל התנועה: שמואל שטח 

 קרית היובל 3רבינוביץ'  כתובת המשרד: בית גיורא

 052-3866537 -טלפון מדריכה: תמי גרוס

החזיר את הציונות הדתית לשורשיה. לדתית המבקשת -תנועת נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית

מגמתה לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. 

החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי  מטרתה לחזק את השתלבותה של

 מוקרטי של החברה הישראלית.ד-הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי

ת דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי ליצירת תרבו -התנועה פועלת מתוך מחויבות להלכה 

 אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן.

 גון כוללים:תחומי העיסוק  של האר

יזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות ח -חינוך• 

חברתית לכלל ומניעת אליטיזם חברתי. שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים. שילוב מגדרי 

 הציוני דתי.ראוי בבתי ספר יסודיים ובתנועות הנוער וחשיפה לצד המתון בספקטרום 

יצוב שירותי הדת ואיושם באופן המשקף את כלל החברה היהודית. זאת על ידי ע -דת ומדינה• 

רת באמצעות העב -דמוקרטיזציה של תהליכי בחירת רבנים, מערך כשרות, מקוואות, קבורה ועוד 

 הסמכות מהשלטון לקהילות.

ת הדתית, המתמודד עם המפגש שבין נויצירת קול חדשני, ביקורתי ומעמיק בתוך הציו -שיח ציבורי• 

 העולם הדתי לבין העולם המודרני.

יתמקדו בנושא חינוך בהקשרים שונים: התנגדות למגמה ההפרדה המגדרית  תחומי פעילות לסטודנט

בביתי ספר יסודיים, הפלייה והתניה בקבלה לבתי ספר, ופיתוח מנהיגות מקומית ואחריות קהילתית 

יים.העבודה של הסטודנט ממוקדת בפרויקט אך עצם העבודה בעמותה את בהקשר למאבקים כלל ארצ

כלל הפרויקטים השונים ולתהליכי עבודה מגוונים שהסטודנטים יכולים להיחשף אליהם ואף לקחת 

בהם חלק.הסטודנטים נדרשים לעבודה עצמאית תוך התייעצות עם המדריכה ועם המנכ"ל. רוב 

ובהתאם לתכנית עבודה של אנשי צוות התנועה ופעיליה. העובדה נעשית מחוץ למשרדי התנועה 

מאחר והארגון פועל ברמה ארצית, ידרשו נסיעות מחוץ לירושלים באופן תדיר ובין היתר נוכחות 

 במשרדי התנועה בירושלים. נסיעות אלו יממנו על ידי הארגון.

 .אומית על כל גווניהל-העדפה לסטודנטים עם רקע והיכרות עם הקהילה הדתית
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 כוח לעובדים

 כתובת: מרכז כלל, ירושלים

, 052-5111399זת הפעילים של מטה ירושלים תמר אוחנה אנשי קשר בארגון: רכ

tamar.ohana123@gmail.com 

 052-3865844 –טלפון  יוסי אונטרמן  :מדריך

עובדים  ומאגד 2007רגון עובדים דמוקרטי" הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת א -"כוח לעובדים 

להגןעל  מנת עובדים, על ועדי ולהקים להתאגד עובדים לקבוצות מסייעים לעובדים מתחומים שונים. בכוח

זכויות העובדים ולחתום מול המעסיק על הסכם קיבוצי שמעגן בתוכו את שיפור תנאי ההעסקה. בכוח 

חינוך, עובדי/ות ניקיון, עובדי  לעובדים מאוגדים עובדים מתחומים שונים: עובדי/ות רווחה וטיפול, עובדי/ות

עובדים  14,000 –מאוגדים בכוח לעובדים כ  2013ייצור ועוד, במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. נכון לשנת 

ו להתארגן על בסיס מקום עבודה ולא על בסיס מקצוע הארגון מעודד את חברי.20,000-ועובדות והוא מייצג כ 

צועות שונים באותו מקום עבודה ישנם אינטרסים משותפים אותם או חלוקות אחרות, כיוון שלעובדים במק

יוכלו לממש בצורת התאגדות שכזו.כמוכן, אנו סבורים כי זוהי חובתם של עובדים חזקים לסייע לחבריהם 

העובדים שמעמדם התעסוקתי חלש יותר. מסיבה זו עובדים בהעסקה ישירה ועובדי קבלן המועסקים 

חברים אצלנו באותו הסניף. יחד הם מנהלים מאבק ”, כוח לעובדים”מאורגנים בבמסגרת אותו מקום עבודה ו

מאז הוקם הארגון, נצברו מספר הישגים משמעותיים הן בתחום .משותף על מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם

ההסכמים הקיבוציים ושיפור תנאי העסקתם של חברי הארגון והן בצד המשפטי שבו הושגו מספר פסיקות 

טובת העבודה המאורגנת בישראל. חלק מהישגים אלו הינם הישגים היסטוריים כמו לדוגמא תקדימיות ל

הפיח  לעובדים מאז הקמתו כוח .ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם בין עובדים לקבלן השרות המעסיק אותם

 רוח חיים בעולם העבודה המאורגנת וקידם את הדמוקרטיזציה של שוק העבודה בישראל.

חודש של אוריינטציה, למידה עיונית והיכרות עם ההתארגנויות השונות באזור ירושלים. ההכשרה תכלול 

 המשכה יכלול למידה תוך כדי תנועה ועשייה מאנשי צוות נוספים בהתאם לפרויקט.  

 

( העומד בליבת העשייה Union Organizerהפרויקט המרכזי של הסטודנטים יהיה בתפקיד המלווה הארגוני )

 ם וחלק מרכזי והכרחי במערך התומך שהארגון מספק לעובדיםבכוח לעובדי

המעוניינים להתאגד, כבר מהשלבים הראשונים ביותר. למלווה הארגוני תפקיד קריטי בהנעת עובדים  

ועובדות לפעולה, בגיבוש ועד מוביל, אסטרטגי וסולידארי וביצירת חלוקת עבודה אפקטיבית בין הועד לצוותי 

הליווי דורש אמונה גדולה בכוחם של אנשים להתארגן, להשפיע ולעשות שינוי פוליטי  הפעולה בשטח. תפקיד

במרחב העבודה ועל כן סט הכלים והנחות היסוד של העבודה הסוציאלית קהילתית רלוונטיים מאין כמותם. 

 המלווה מחויב לשמור על קשב ורגישות לקבוצת העובדים, לתת לגיטימציה לקולות ולאינטרסים השונים
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ולהוות כתובת זמינה לפחדים, חששות ותסכולים אשר צפים ועולים בכל מאבק עובדים. בנוסף, המלווה אמון 

ממאבקים קודמים; חיבור  על חיבור ההנהגה לארגון והארגון להנהגה: הנגשת כלים ארגוניים וידע נצבר

 לאסיפת הנציגים; חיבור לסניפים אחרים ולרשתות קשר. 

 ור בין פרויקטים נוספים כגון :כמו כן יש אפשרות לבח

 יעוד מאבקים וסיפורי הצלחה, איסוף מידע על מודלים לניהול מאבקי עובדים ת -פיתוח ידע ארגוני

 בכוח לעובדים, המשגה וכתיבה של הידע הנצבר. 

 ניית מערכי הדרכה וסיוע בהעברתם, כתיבת מדריכים ב -פיתוח מערך ההכשרה במטה ירושלים

 מקצועיים ודפי מידע להפצה פנימית וחיצונית. 

 ילים ועובדים מהתאגדויות שונות בירושלים. המטרה היא בין פע -ליווי פורומים ללמידת עמיתים

וי ללמידה, היכרות והתייעצות הדדית בין ועדי עובדים ו/או מלו מסגרת מקומית ונגישה ליצור

 התארגנויות באזור ירושלים. 

 יםבמערב ירושלים והן במזרח ירושל הארגון פועל הן
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לות ילדים ונוער עם מוגב תחום–אשלים /ג'וינט 

 ומשפחותיהם

 6222032-050GilaGa@jdc.orgגילה גבלינגר  אשת קשר ומדריכה: 

פילנתרופי אשר פועל למען יהודים ברחבי העולם. בישראל נוצרה שותפות עם  הג'וינט הינו ארגון

הממשלה והארגון עוסק בפיתוח תכניות חברתיות. במסגרת הג'וינט פועלת אשלים  להרחבת מגוון 

האפשרויות הקיימות למיצוי ההזדמנויות והיכולות של הילדים, בני הנוער וצעירים במצבי סיכון ובני 

מה האישית המשפחתית והחברתית גם יחד. במסגרת ארגון זה יש אפשרות משפחותיהם, בר

להשתלב בתחום ילדים ונוער עם מוגבלות ומשפחותיהם. העבודה בתחום מתמקדת בתכניות בתחום 

השילוב וההשתלבות, עבודה עם משפחות, נושאי רוחב כגון התעללות ומוגנות ותכניות על פני רצף 

פיתוח מערך מתנדבים בשגרה ובחרום במסגרת  ודנט/ית יוכל להשתלב:כנית קיימת בה סטוהגילאים.ת

הינה תכנית של אשלים ומשרד הרווחה שבמסגרתה הוקמו  "מרכזים למשפחה" -"מרכזים למשפחה"

הינו מרכז המופעל על ידי  "מרכז למשפחה"מרכזים ברחבי הארץ.  10-בשנים האחרונות מעל ל

על על ידי איש מקצוע ]עו"ס קהילתי/ שיקום[ ובשותפות מחלקות לשירותים חברתיים ומוקם ומופ

מלאה עם הורים מהיישוב. במסגרת המרכז ניתנים מגוון שירותים תחת קורת גג אחת על פני רצף 

 ופיתוח וקהילתית פעילות חברתית ,וקבוצתי פרטני תמיכה מערך ,מתן מידע הצרכים של המשפחה:

 כון במעונות רגילים.השתלבות תינוקות בסי -נושא אפשרי לשנה הבאה .הורים מנהיגות

 

  

mailto:GilaGa@jdc.org
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 מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים )ע"ר(

(Jerusalem African Community Center (JACC 

 

 ירושלים 33בבית יואל, רח' יפו 

  madia.jacc@gmail.co עדי אשתון, עו"ס העמותהאשת קשר: 

 054-7451911 -טלפון דינה מלטינסקימדריכה: 

 פעילים לש קבוצה דיי על2014-ב הוקמה אשר מותהע היא בירושלים אפריקאיתה לקהילה המרכז

קלט ומחוסרי מעמד אפריקאים רה לדאוג לרווחתם של מבקשי מבמט בירושלים, ואפריקאים ישראלים

 אזמ ירושליםב שהתקיימה פעילים לש וולונטרית להתארגנות המשךכ הוקמה העמותה בירושלים.

מרגע הווסדה, העמותה שמה בירושלים". לטמק ולמבקשי לפליטים סיועה "פרויקט שםה תחת ,2007

דגש על שיתוף מלא של הקהילה בנעשה בעמותה, מתוך רצון ליצור שיח משותף ולבנות חוסן בקהילה. 

ועד המנהל שלה עד העמותה הוקמה בשותפות עם חברי הקהילה, הנמנים על מייסדיה וחברי הו

 תנדביםמ 100-כ אמצעותב רכזיים,מ רויקטיםפ כחמישה מופעלים העמותה פעילות במסגרתהיום.

 מיצוי ,ופסיכוסוציאלי ומניטאריה סיוע ,שפה שיעורי שותפים: וארגונים רטייםפ תורמים של ובאדיבותם

  לילדים. חונכות ופרויקט זכויות

בעמותה תעבוד יחד עם מנהלת העמותה וצוות הרכזים כדי סטודנט/ית לעבודה קהילתית שתשתלב 

לזהות צרכים בתחום הקהילתי שעולים מהשטח ולייצר להם מענים יחד עם הקהילה. דוגמאות 

לתחומים אפשריים להתערבות: הקמת קבוצת נשים; עבודה עם מבוגרים צעירים בקהילה אשר הגיעו 

העבודה בעמותה לצד עובדת  צת נוער מתוך הקהילה.לישראל כקטינים בלתי מלווים, או עבודה עם קבו

  סוציאלית המנהלת את התחום הפסיכוסוציאלי.

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת
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 מרכז למידה ל "רווחת הילד"

                             ע"ש אושורוב         

               רכזת מרכז הלמידה: גב' רונית בן גיגי
 050-8296488טלפון נייד:        

 ronit1103@gmail.comאימייל:      
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 תיאור המרכז

לסטודנט בעבודה סוציאלית הזדמנות לפתח מיומנויות  תתל של מרכז הלמידה ע"ש אושורוב הינו מטרת 

טיפול בילדים בכל הגילאים ובהורים בקהילה, הבנת תהליך  תהכולל הקשורות לעבודה בתחום רווחת הילד

קבלת החלטה בנושא השמת ילדים, טיפול בילדים במסגרות חוץ ביתיות, והכרות עם אלטרנטיבות טיפוליות 

 בקהילה.

 התלמיד בתכנית אושרוב לומד:

 .   עבודה פרטנית עם ילדים ונוער כולל טיפול במשחק, סיפור ציור וכו'.1

 ניקות שונות להתערבות טיפולית עם הורים ומשפחות..   טכ2

 .   הפעלת פרויקט קבוצתי/קהילתי במסגרת מקום ההכשרה.3

 .   קשר עם שירותים רלוונטיים בקהילה.4

 הערות:  

  ההכשרה כוללת יומיים אחרי הצהריים. –שעות העבודה גמישות 

 תיאום שעות העבודה יעשה בתוך המסגרת עם המדריך. 

  מהמסגרות יש נסיעות מחוץ לעיר, בהחזר נסיעות.בחלק 

 הסדנ
 בימי רביעי בבוקר. אחת לחודשתתקיים  ההסדנ

בסדנאות יכללו גם הרצאות של מרצים אורחים המומחים  שילוב של הוראה עיונית והתנסות. תכלול ההסדנ

חלק מהסדנאות תתקיימנה במקומות ההכשרה השונים וחלקן  בתחום הטיפול בילדים ומשפחותיהם.

 תתקיימנה באוניברסיטה העברית.  

 סמסטר ב' ,יציגו הסטודנטים נושא מעבודתם בשדה. ב - הבמהלך הסדנ

 ההשתתפות חובה.

 

 קריאה מומלצת: 

 , הוצאת נורד.אשנב לנפש, שיח יצירתי עם ילדים(, 1993אוקלנדר ו.) 

 , ידיעות אחרונות.המשחק, מבט מפסיכואנליזה וממקום אחר(, 2002)פרוני א. 

 )בפרט הפרק של ליאורה לוריא(

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 



 

 מקומות הכשרה:לרשימת דוגמאות 

 יד רחל-מועדונית טיפולית 

 נופר קון: כהמדרי     02-6791756טלפון:      ירושליםארמון הנציב, כתובת:    מר אהרון רונן  :מנהל

   גוש עציון.ב -ו בארמון הנציבמרכז יד רחל ממוקם בשכונת הקטמונים מפעיל מועדוניות טיפוליות 

תיות, קשיים הסובלים מקשיי למידה, הפרעות התנהגו 5-10ל בילדים בסיכון מטרת המועדונית הינה טיפו

וטיפול רגשי. הוראה מתקנת  העשרה, פעילותייחודית הכוללת  ד נבנית תוכניתלכל יל חברתיים וסביבתיים.

מערכתיות ופרטניות המתבצעים בתוך סביבה  ,הוליסטיות רחל דוגל בעקרונות של מקצועיות, מרכז יד

ונית וקשר עם צוות המועד פרטני טיפול הדורש קשר עם הוריםכל סטודנט מקבל ילדים לטיפול  איכותית.

 גם חובה להפעלת פרויקט. ישנההמחלקה הסוציאלית. 

 

 בריאות הנפש היחידה לגיל הרך

 כתובת: כנפי נשרים ירושלים    מדריכה: בת חן שני

היחידה מציעה טיפול בהפרעות שינה ואכילה, בעיות התנהגות, בעיות חברתיות, הפרעות חרדה, בעיות 

גמילה, הפרעות התפתחות, בעיות ביחסי הורה ילד, פוסט טראומה. במסגרת היחידה ניתנים שירותי: 

 אבחון, ייעוץ, טיפול פרטני  דיאדי, ומשפחתי. צוות היחידה הינו צוות רב מקצועי.   

 

 עלה אדומיםמ  -מרכז הורים וילדים 

 ריבה ארזמדריכה:     כתובת: כיכר יהלום, מעלה אדומים.    מנהלת המרכז: הגב' רונית בן גיגי

מרכז הורים וילדים הוא מרכז השייך לאגף הרווחה של עיריית מעלה אדומים. המרכז עוסק בטיפול 

מרכז נבנית תכנית טיפול . במסגרת ה6-12בגילאי במשפחות הנמצאות במצבי מצוקה ומשבר ובהן ילדים 

ייחודית לכל משפחה מתוך "סל" אפשרי של שירותים כגון: הדרכה הורית, טיפול דיאדי, טיפולים בהבעה 

 ויצירה, השתתפות בקבוצות טיפוליות ועוד.

ות משותפות השמה דגש מצד אחד על חוויות חיוביאווירה נעימה, חמה ולא מתייגת,  המרכז שוקד על יצירת

 להורים ולילדיהם ומאידך, מאפשרת עבודה טיפולית מעמיקה על המצוקות המשפחתיות.

( ולעיתים הדרכה של הורים )בהתאם play therapyההכשרה המעשית במרכז, כוללת טיפול בילדים )

 לשנת ההכשרה ולצרכי המרכז(. כמו כן, מנחים הסטודנטים קבוצה טיפולית )פרויקט(. 

דרך ישיבות הצוות  לדינאמיקה של עבודה בצוות רב מקצועי הכולל עו"סים, מטפלים  יםנחשפהסטודנטים 

בהבעה ויצירה, מטפלים משפחתיים ופסיכולוגים. בישיבות, הסטודנטיות מציגות את המקרים בטיפולן 

 ומשתלבות בצוות באופן מלא. 

ת דו"חות מלאים על הפגישות ההדרכה במסגרת מקום הכשרה זה כוללת מפגש שבועי עם המדריכה, הגש

 הטיפוליות וכן קריאה של חומר מקצועי הנוגע לטיפול בילדים. 



 

ההכשרה מתקיימת במרכז הנמצא במעלה אדומים. בסמוך למרכז תחנת  מיקום פעילויות  ההכשרה:

 אוטובוס )תחנה נמצאת ליד מרכז לרנר הסמוך לאוניברסיטה(

 כעשר דקות מהקמפוס.-מרחק נסיעה ברכב 

 חובהוהשתתפות   12:00-14:00מתקיימות בימי רביעי בשעות הבוקר  ישיבות צוות: 

 ההכשרה מתקיימת בעיקר בשעות אחה"צ  שעות פעילות ההכשרה:

 החזרי נסיעות יש במעלה אדומיםלכל המרכזים החזר נסיעות: 

 דומיםמעלה א -פעוטות,מרכז הורים                 

 כתובת: כיכר יהלום, מעלה אדומים.    גיגימנהלת המרכז: הגב' רונית בן 

 רחל פרש כהן מדריכה:

 0-5המרכז עובד בדגם דומה למרכז הורים ילדים לגילאי 

 סוג הפעילות:  העבודה עם הורים וילדים בטיפול דיאדי

 13:00-15:00ישיבות צוות: בימי ראשון בין השעות: 

 חובהמתקיימות  בימי ראשון  והשתתפות ישיבות צוות: 

 םההכשרה מתקיימת בשעות הבוקר ואחר הצהריי שעות פעילות ההכשרה:

 עלה אדומיםמ -מרכז הורים ומתבגרים 

 כתובת: כיכר יהלום , מעלה אדומים  מנהלת: רונית בן גיגי

 נועה גורביץ: מדריכה

-12בגילאי  מסגרת טיפולית כוללנית למתבגרים המופעלת על ידי אגף הרווחה העירוני, מיועדת לבני נוער 

טיפולים  -והוריהם. המרכז מיועד לבני נוער עם קשיים רגשיים ובמצבי קונפליקט עם הוריהם  במרכז 15

פרטניים, קבוצתיים והדרכה הורית. העבודה בצוות רב מקצועי הכולל עובדים סוציאליים, פסיכולוג, ומטפלים 

 ים והנחיית קבוצה.הסטודנטים יתנסו בטיפול בבני נוער, הדרכת הור בהבעה ויצירה.

 חובהוהשתתפות  10.30-12.00מתקיימות בימי רביעי בין השעות ישיבות צוות: 

 שעות הבוקר ואחרי הצהרים. שעות פעילות ההכשרה:

 

 מרכז הורים וילדים "טליה"  דרך חברון ירושלים

 מדריכה: תמר רכבי שיין  מנהלת: רונית שרון

 ילדים מעלה אדומיםהמרכז עובד במתכונת דומה למרכז הורים 

 

 

 



 

 מרכז הורים וילדים בית הכרם ירושלים

 כרמית רובין מדריכה   מנהלת: יעל נוימן

 המרכז עובד במתכונת דומה למרכז הורים ילדים מעלה אדומים
 

 ויצ"ו –מעונות רב תכליתיים 

בסיכון בגיל  ופעוטותנות על צורכיהם של ילדים מעון רב תכליתי הינו שרות חינוכי וטיפולי בקהילה שנועד לע

הרך ושל הוריהם. הוא בנוי על תשתית מעון יום רגיל, ובכך משמר את תפקידי החינוך והטיפוח של מעון יום 

התערבויות טיפוליות לפעוטות ולהוריהם. מטרת התערבויות אלה טות, אך מרחיב את תפקידיו בעזרת לפעו

מערכת היחסים בין ההורים לילדיהם ושיקום התפקיד  היא למנוע ולצמצם מצבי סיכון של ילדים על ידי שיפור

ההורי. בעבודת המעון מדגישים את הקשר בין ההורה לפעוט ומכירים בחשיבות המכרעת של קשר זה 

המעון הרב תכליתי מציב את הגישה של הפעוט. בנוסף להתפתחות רגשית, חברתית, פיזית וקוגניטיבית 

הפעוטות והוריהם. על פי גישה זו מתקיים קשר קבוע עם  האקולוגית כבסיס להתערבות טיפולית עם

המערכת המשפחתית, חינוכית , וקהילתית )עו"ס( לפני שמחליטים על תכנית התערבות מסוימת. במעון 

צוות רב מקצועי הכולל מנהלת מתחום מקצועי, עובדת סוציאלית וכן מטפלים מתחומים שונים )אומנות, 

 מוסיקה, דרמה וכד'(. 

בטוחות וטיפול  מתמקדת  בלימוד מצבי סיכון בגיל הרך, עבודה במצבי טראומה, התקשרויות לא ההכשרה

ערבות )הורה, ילד, הורה וילד(. בנוסף יפעילו יחידות הת 5 -4הסטודנטים יקבלו לטיפול דיאדי בגיל הרך. 

 פרויקט במעון.

 

 היובל מעון קריית

   שני משה –מנהלת 

 6422323–טלפון    30רח' ברזיל  –כתובת 

 שגיא -טל מדינהמדריכה :  

 בימי ראשון או שניישיבות צוות: 

 

 מעון נווה יעקב

 ג'ני ברוכי –מנהלת 

 7רחוב מבוא גולדברג  –כתובת 

 טובה מקובקי    מדריכה :

 

 



 

 שרות למשפחות אומנה "סאמיט"

   ,  02 -5631350טלפון:       4ושב חרחוב מעשה  –כתובת: תלפיות    מנהלת השרות: אורית עמיאל

 

 לסטודנטים דוברי ערבית! מיועד  -טרם נקבעמדריכה: 

ומאז ועד היום עוסק בקידום ושיקום צעירים נפגעי נפש, עם מסגרות טיפול  1973מכון סאמיט הוקם ב 

 ייחודיות ופורצות דרך. בנוסף מפעיל המכון מרכז טיפול והדרכה עבור הורים למתבגרים. מזה כעשור שרות

האומנה של מכון סאמיט, מסייע למאות ילדים ונוער בסיכון מאזור ירושלים והדרום אשר הוצאו מחזקת 

שרות האומנה מפעיל קלטי חירום ומאתר ומכשיר חר שעברו התעללויות קשות והזנחה. הוריהם לא

בעיקר ע"י ההכשרה המעשית הינה בשירות האומנה  ומתקיימת  משפחות אומנה שיעניקו בית חם לילדים.

ביקורי בית אצל משפחות האומנה יחד עם  עבודה מערכתית עם המסגרות המעורבות בחיי הילד כגון : 

ההכשרה מתמקדת בלימוד תחום הטיפול בילדים  ר, הורים ביולוגים, מטפלים וכו'.לשכת הרווחה, בית הספ

, בדיקת משפחות אומנה יםכרות עם עולם האומנה: השמת ילדבסיכון שהוצאו מביתם , הדרכת הורים והי

, השתתפות דית המתאימה ליל, בניית תכנית טיפולומנה, הקשר עם  ההורים הביולוגיםוהכשרתם לא

ההכשרה תכלול הנחיית אומנה וטיפול ישיר  באמצעות  משחק באזור  בוועדות החלטה, ועבודה קבוצתית.

ולוגיות במרכז די האומנה ומשפחותיהם הביירושלים . בנוסף לאפשרות של  פיקוח וליווי של ביקורים בין יל

  .קשר של מכון סאמיט

 ההכשרה מתקיימת בשעות הצהרים המוקדמות ואחר הצהריים  שעות פעילות ההכשרה:  

  8:30-12:00הישיבות מתקיימות בימי רביעי אחת לשבועיים בין השעות  השתתפות בישיבות צוות:      

 , קריאה מקצועית בתחום.כן-, כמוחובהוהשתתפות הסטודנט בישיבות הצוות הינה 

העמותה מזמינה את הסטודנטים/ות להשתתף בפעילויות אשר מתקיימות למשפחות   פעילויות נוספות:

 .מהזדמנות ללמוד על תחום מאתגר זהקבוצות או ימי כיף כחלק  כגון ימי עיון , ערבי אוריינטציה,

דרישות העמותה מתחייבת לתת החזרי נסיעות על פעילות הנעשית במסגרת ההכשרה,  עות:החזרי נסי 

 ההכשרה דורשת גמישות בשעות וכן מוכנות לניידות בעיר. מיוחדות:

 

 

 

 

 



 

 

 בית הספר אגרון

 02-6411444טלפון:         ירושלים -ריית היובלק - 29כתובת: זנגוויל         מנהלת: זמירה ולד

 ויינברגר שפרהמדריכה:  

ו -כתות גן 17. כיום מונה ביה"ס 1954בית הספר היסודי אגרון ממוקם בשכונת קריית יובל ונוסד בשנת 

ו של ביה"ס הוא יחוד תלמידים ותלמידות. אוכלוסיית ביה"ס היא בעלת מאפיינים הטרוגניים. 500ובסה"כ 

"ס מסתיים כל יום בשעה יום הלימודים בביה ואומנות. נגינה, מוסיקה, מחול, תיאטרון בתחום האומנויות:

ומוארך ע"י תכנית העשרה הכוללת חוגים מגוונים .ביה"ס הוא בעל גישה מטפחת ומעודדת את  שתים וחצי

התלמידים וככזה קימות בו מספר תכניות לווי וחיזוק של התלמידים בתחום הלימודי ובתחום הרגשי. נזכיר 

 או משתתפים.הן יהיה לסטודנטים חלק כצופים שבכאן רק את התכניות בתחום הרגשי 

 

 תכנית מל"א  ]מרחב לימודי אחר[

 .מרכז, ממורים מקצועיים וממתנדביםהמרחב פועל בתוך ביה"ס ומורכב מצוות של עו"ס המנהלת את ה

, דית הקושרת בין הצרכים הרגשייםממ-הצוות פועל בגישה מערכתית כחלק מביה"ס ובהסתכלות רב

המשפחתיים והחברתיים של הילדים. הצוות עוזר לילדים להרגיש שייכים ורצויים בביה"ס הלימודיים, 

 כתלמידים. ים מהם למצות את יכולתםולהתמודד עם קשיים רגשיים המונע

 מרכז יחד
הדרכה ותמיכה לתלמידים  ,ה השנה בביה"ס. המרכז מעניק טפולמרכז יחד היא תכנית חדשה שנפתח

 .כז יחד הוא מודל המשלב תגבור לימודי ומערך טיפולי ייחודי בתוך ביה"סמביה"ס ולמשפחותיהם. מר

להורים, עבודה להורים וילדים הכוללת טפולים והדרכות  ת המרכז פועלת בשעות אחה"צ תכניתבמסגר

 טפולים פרטניים לילדים, טפולים משותפים להורים ועבודה קבוצתית. ,טיפולית עם משפחות

הסטודנטים משתלבים בביה"ס כאחת מתכניות הלווי והחיזוק של התלמידים  פעילות בתוכנית ההכשרה:

שנת הלימודים באופן פרטני ויוצרים ם לאורך הומשפחותי בתחום הרגשי. הסטודנטים עובדים עם ילדים

קשר עם משפחותיהם, הצוות החינוכי בביה"ס, ושירותים נוספים בקהלה במידת הצורך. הטיפול בילדים 

מקיימים הסטודנטים פרויקט בתחום העבודה תן דגש על שיטת טפול זו. בנוסף, משחק ונינעשה באמצעות 

 הקבוצתית. 

 העבודה בעיקר בשעות הבוקר אך, נדרש יום אחד בשעות אחר הצהרייםשעות פעילויות ההכשרה:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

בית חנינא -פנימיית אל חנאן  
 .ריידא נאסר רבאח -המדריכה

עיר. ילדים המאופיינים . מרבית הילדים מגיעים מבתים במזרח ה8-18בגילאים: ייה לילדים בסיכון פנימ

 בקשיים רגשיים, בעיות התנהגות וקשיי למידה. מגיעים מרקע של הזנחה ועוני.

במקום צוות טיפולי רב מקצועי, הכולל: עובדים סוציאליים פסיכולוגים, מטפלים בהבעה ויצירה, אם בית 

לבו בישיבות צוות ביום ההכשרה, יקבלו מקרים פרטניים לטיפול וילמדו עבודה הסטודנטים ישת ומדריכים.

 מערכתית מול גורמי רווחה וחינוך בקהילה.

 

 ההכשרה, מחייבת החלפה של יום אחד ליום שני או חמישי. 



 

 מקומות הכשרה מחוץ לירושלים
 )כולל מרכז הורות וטף( המרכז לגיל הרך ברמלה 

  08 -9201526/7טלפון:          , רמלה13כתובת: רחוב א.ס. לוי        מנהלת: אסתי קילברג

 לדרר-דפנה לובל  מדריכה:

הוריהם שירותים של איתור, אבחון וטיפול לו 9מספק לילדים מגיל לידה עד גיל  ברמלה המרכז לגיל הרך

בעיכוב התפתחותי, קשיים בתחום השפה והתקשורת וקשיים רגשיים חברתיים, כולל ילדים בסיכון. ניתנים 

סיכולוגים פרגשי על ידי -אבחונים וטיפולים בתחום של ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה, טיפול נפשי

נועה. במרכז פועלות תכניות העשרה, איתור ומניעה שונות, כגון מרכז הורות ועו"סים, מטפלים באמנות ובת

: המרכז פועל בשיתוף עם הרווחה מרכז הורות וטףוטף, ועוד. אחת התכניות בתוך המרכז לגיל הרך היא 

בעלי בעיות רגשיות ו/או התנהגותיות )חלקם סובלים  6עד גיל  ומיועד למשפחות עם ילדים

כשברקע קיימים קשיים בתפקוד ההורי. המשפחות מופנות דרך לשכת הרווחה, לאחר  מהזנחה/התעללות(,

המרכז מציע שירות טיפולי רב מקצועי לילדים בסיכון ולהוריהם  שעברו וועדת החלטה ונבנתה תכנית טיפול.

וחת לפי צרכי המשפחה במגוון שיטות התערבות. מטרות המרכז הן: צמצום מצבי סיכון של ילדים, שיפור רו

הילדים בתחום הרגשי, החברתי, הלימודי והפיסי, שיקום יחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד הורי בכל 

הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, איתור וטיפול מוקדם של בעיות התפתחות, סיוע בשמירת שלמות 

המשפחות באווירה  התפיסה של צוות המרכז היא קבלת המשפחה בקהילה )מניעת סידור חוץ ביתי(.

ביתית, נעימה, מקבלת ותומכת. לכל משפחה מגובשת תכנית טיפול לפי צרכיה, תוך שימוש במגוון שיטות 

התערבות וצוות רב מקצועי המורכב ממטפלים שונים. המרכז פועל בשעות שונות בהתאמה לצרכי הילדים 

צוע המעורבים הרלוונטיים. המרכז וההורים. בגיבוש התוכנית הטיפולית שותפים ההורים וכל אנשי המק

הדרכה הורית וטיפול  מאמין ביכולת ההורים לשפר את מצבם באמצעות קבלה בלתי מותנה, פתיחות וכבוד.

משחקיה , קבוצות להורים וילדים, טיפול דיאדי, טיפול פרטני, טיפול משפחתי רגשי בילדים ניתן באמצעות:

טיפול פסיכודרמה ו -םרפואי, מטפלי-טפלים במרכז: עו"ס, פארהבהנחיה. הטיפולים ניתנים על ידי מגוון המ

העקרונות המנחים במרכז לגיל הרך הם: התאמה לצרכים ולתרבויות  באומנות, פסיכולוגית, אחות, ואם בית.

 שונות, התערבות מוקדמת, מעורבות הורים, ראיה מערכתית, עבודה רב מקצועית והעצמה קהילתית. 

 י מרכזים, סטודנט בכל מרכז.הסטודנטים ישולבו בשנ

 ההכשרה כוללת עבודה אחרי הצהרים פעמיים בשבוע  שעות פעילות ההכשרה:      

בימי שלישי בין  - מרכז גיל רךוהן מתקיימות כדלקמן: חובה ההשתתפות  השתתפות בישיבות צוות:      

 11.30-13.00בימי שני בין השעות   - מרכז הורים וטף, 12.00-13.15השעות 

 



 

 בית שמש -מרכז הורים וילדים 

 מנהלת המרכז: שלומית חליבה

 פקס: 02-5876559טלפון:            2כתובת: רחוב בני דן 

 טרם נקבע  מדריכה:

 המרכז עובד במתכונת דומה למרכז הורים ילדים מעלה אדומים

 

 מרכז הורים ילדים יפו

 מנהלת לימור שפיץ

 מיכל בנטוב מדריכה

 המרכז עובד במתכונת דומה למרכז הורים ילדים מעלה אדומים.

 

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 



 

 

 

 למידה מרכז      

               במתבגרים לטיפול   

 בלה בן גרשון 'גב רכזת מרכז הלמידה:
 belka.bg@gmail.com  אימייל:   050-6242216טלפון:     

 

 

 

https://youtu.be/6xiruGNfIiospx


 

 

 תיאור המרכז

בבתי ספר, פנימיות, מרכזים עם בני נוער המרכז כולל מסגרות הכשרה העוסקות בעבודה טיפולית ישירה 

קשת  והוסטלים לצעירים וכמו כן בעבודת מניעה עם בני נוער וצעירים במצוקה  במסגרות של קידום נוער.

ת ובין אישיות, קשיים הקשיים המאפיינת אוכלוסייה זו מגוונת הן בסוג והן בעוצמה: מצוקות תוך אישיו

בהסתגלות למסגרות נורמטיביות, מצבי משבר ו/או חשיפה ללחצים חריפים  ומצבי טראומה נפשית  

-התוכנית מיועדת להפגיש את הסטודנטים עם אוכלוסיית היעד ולהכשירם לעבודה מקצועית שונים.

בתם הטבעית של הפונים: טיפולית עם אוכלוסייה זו. הסטודנטים יבצעו עבודה פרטנית בסוכנות בסבי

תקשורת תוך כדי ונה וכדומה. ההתערבות מתבצעת בתוך בתי ספר ומרכזי יעוץ, בביתם, במתנ"ס, בשכ

: משפחה, מסגרות לימוד ותעסוקה ו/או עם של בני הנוער מקצועית עם גורמים רלבנטיים בסביבתם

, שרות מבחן, יועצות ומחנכות בבתי סוכנויות ושירותים בקהילה: רווחה, בריאות הנפש, קציני ביקור סדיר

התוכנית מדגישה את אחריותו האישית של הסטודנט  ספר, לשכת גיוס, קציני בריאות הנפש בצה"ל ועוד.

 בעבודתו עם הפונים/מופנים ומספקת תנאים לפיתוח אחריות זו ולמימושה בעבודה היומיומית.

 גישה ושיטות

הנער/ה ואת צרכיו במרכז ורואה אותו בסיטואציות חייו -הגישה המנחה את התוכנית מעמידה את האדם

 כיחידת ההתבוננות וההתערבות של הסטודנט. 

 עקרון  מנחה מרכזי: תפיסת המטופל כשותף  לעבודה הטיפולית.

דינאמית, -יכופס) פרטנית, בהתאם לגישתו של המדריך–בכל המסגרות גישת ההתערבות היא טיפולית

 ועבודה מול גורמים מערכתיים שונים. יישוגהתייחסותית וכו'( . בכולן מתבצעת התערבות במשבר , 

מקצועיים ובתקשורת עם סוכנויות ושירותים בקהילה. יבצעו -הסטודנטים יתנסו בעבודה בצוותים רב

עצמית של הסטודנט, ההדרכה בתוכנית, מדגישה פיתוח והעמקת מודעות  התערבות פרטנית וקבוצתית.

תוך התייחסות להיבטים של העברה והעברה נגדית בתוך הקשר הטיפולי. יושם דגש על קשר בין 

תיאוריה לפרקטיקה בשדה, פיתוח מיומנויות  טיפוליות שונות , רגישות לזולת וחיזוק ערכים אתיים של 

 המקצוע.

 תנאים ומטלות:

שעה וחצי וישתתף בפורומים שונים בסוכנות בה  כל סטודנט יקבל הדרכה פרטנית אחת לשבוע במשך

 הוא עובד לפי שיקול דעתו של המדריך

 בנוסף לכך ישתתף  בסדנא שתתקיים אחת לחודש.

פעילות קבוצתית או התערבות מקצועית  -ג ( יקיימו התערבות פרטנית ופרויקט -הסטודנטים ) שנה ב ו

 ה לצרכי אוכלוסיית היעד.  אחרת  שאינה בתחום עבודה פרטנית, המיועדת לתת מענ

נדרשים: מוטיבציה גבוהה לפיתוח והעמקת היכולת בעבודה פרטנית הכוללת התייחסות לרבדים תוך 

, בגרות רגשית, נגישות וגמישות לעבודה בשעות שונות של היום, כולל בערב, על פי צורכי םנפשיי

 המטופלים ומסגרות ההכשרה.

 



 

 

  הסדנ

 ימסרו הסדנה של והשעות המדויקות  לחודש, בימי רביעי במשך שלוש שעותהמפגשים יתקיימו אחת 

                                          על ידי הרכזת. הלימודים שנת פתיחת של הראשון במפגש

בהכרות עם אוכלוסיית היעד על מאפייניה וצרכיה הייחודיים ובהקניית גישות, עקרונות,  המפגשים יעסקו

 ידע ומיומנויות הנדרשים בעבודה עם אוכלוסייה זו.

 מתכונת:

  השתתפות חובה בכל המפגשים כתנאי לסיום השנה בציון עובר. היעדרות מסיבת מחלה או

 עמודים על נושא הסדנה החסרה. 4מילואים מחייבת להביא אישור וכתיבת עבודה עד 

  הרצאות )+ דיון( על ידי רכזת התכנית, מנהלי סוכנויות וראשי צוותים, ו/או מדריכי הסטודנטים

 במרכז.

  ביקורים בסוכנויות המשתייכות למרכז ההכשרה ובסוכנויות בקהילה המטפלות בבני נוער

 מטופלים(.מפגש עם  -במצוקה. )סיור, הרצאה ודיון ובמידת האפשר 

 .הצגות מקרים ואירועים מהתנסות הסטודנטים 

  )לביטוי ולדיון בנושאים ובשאלות המעסיקות את  -מפגשים פתוחים )אחד או שניים בשנה

 סטודנטים.

 מקצועי של הסטודנט עם השדה המקצועי: הרגשות, מחשבות, -יושם דגש על המפגש האישי

 דילמות ושאלות אתיות. תפישות, עמדות

 

 

 

 שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת יתכנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :מקומות ההכשרהרשימת דוגמאות ל

 מחלקה לקידום נוער במזרח ירושלים

 מנהל: מר עבד סלאימה

 כתובת: אחואן אלספא

 02-6273170טלפון:  

 050-3121783מדריך:   עומר כנאנה    טלפון: 

ירושלים. עוסקת: באיתור מניעה וטיפול בבני נוער החטיבה משתייכת לאגף לחברה ולנוער בעיריית 

, רובם בני שכבות מצוקה. הנערים/ות מאופיינים 14-26סוציאליים בגילאי -וצעירים בעלי קשיים פסיכו

להחרפת הקשיים בתחומים כמו:  סוציאלי ו/או נמצאים בסיכון-בקשיי הסתגלות ותפקוד על רקע פסיכו

, עבודה, לימודים, צבא(, הידרדרות לחברה שולית ו/או ניתוק ממסגרות נורמטיביות )משפחה

להתנהגות עבריינית, הסתבכות בפלילים, שימוש בסמים וקשיי הסתגלות לצבא. רובם חוו הזנחה 

נפשיים ) בטחון עצמי,  -רגשית, חלקם נחשפו להתעללות פיזית ו/או מינית. מאופיינים בקשיים תוך 

אישיים ובתפקוד כמצוין לעיל  + -שאלות סביב זהותם ( בקשיים ביןדימוי עצמי ו/או דימוי גוף נמוכים, 

העבודה הטיפולית  קושי בדחיית סיפוקים, התנהגות אימפולסיבית, קשיים בהתמדה ובקבלת מרות.

שמשמעה נגישות  –מקצועי העובד בגישה מערכתית, בשיטות: "דלת פתוחה" -מתבצעת בצוות רב

"יישוג" תוך עבודה עם האוכלוסייה  – reaching-out -מיריבת של אוכלוסיית היעד אל העובד המטפל ו

 בסביבתה הטבעית, במקום ובעיתוי הנבחרים על פי מצבו וצרכיו של הקליינט.

רת ההתערבות: איתור, מניעה וטיפול בקשיים של הנמנים על אוכלוסיית היעד, במגמה: להפחית מט

אישי ואת כישורי -אישי, התוך-מצוקה, לגייס ולהעשיר כוחות ולשפר את איכות התפקוד הבין

 ההשתלבות במערכות חברתיות, תעסוקתיות ולימודיות. 

 ג' ישובצו-שנה ב' או –סטודנטים ה

 .12:00עד  9:00מתקיימות בימי ראשון בין השעות   ישיבות צוות:

 

 בתי ספר ופנימיות

 הפנימייה בבית ספר בויאר

                                                                                 , בית וגן1כתובת: רחוב תורה ועבודה  מנהל: מר ארז אמבר

מכיתה ז' עד כיתה י"ב'. הנערים באים מכל הארץ ובעלי פוטנציאל לימודי טוב,  פנימייה לנערים/ות

סוציאליות שונות. הסטודנטים -ולומדים לבגרות. מופנים להתערבות סטודנטים נערים/ות עם בעיות פסיכו

משתתפים בוועדה טיפולית של הפנימייה אחת לשבועיים  ומעורבים בעבודה מול צוות של הפנימיה 

 טיפוליים  חיצוניים. וגורמים

 שעות הפעילות: העבודה היא בשעות הבוקר והערב



 

 בית ספר תיכון "ליפתא"

 02-5617876טלפון:   18כתובת: רחוב רחל אמנו    מנהלת: מר אסף צבן

 050-6242216לפון ט    מדריכה: בלה בן גרשון

נערים/ות שנפלטו ממסגרות ( הממוקם בשכונת קטמון וקולט תלמידים 45 -)כ  יחסית בית ספר קטן

 לימודיות אחרות בשל בעיות רגשיות, ומגיעים כדי להשלים שנות לימוד ו/או לעשות בגרות חלקית.

בביה"ס מגמות אומנות שונות. הצוות הפדגוגי עובד באוריינטציה טיפולית. ביה"ס מאפשר תוכנית 

 לימודית המותאמת לרמת התלמיד.

 חובה-י בערב  השתתפות בישיבות צוות ביום רביע

 הערה: מיועד לסטודנט/ית משנה ג' )בעל בטחון ועצמאות יחסיים, מאחר שיעבוד כסטודנט בודד(

 

 

 בית ספר "דנמרק"

 6788251טלפון:    26  כתובת: רחוב יהודה הנשיא      מנהל: מר רוני ברבש

 אוריה ברינקר  מדריכה:  

תושבי השכונה )קטמון( שנפלטו ממסגרות בית יב'. התלמידים  -בי"ס מקיף לנערים/ות מכיתות י'

ספריות ברחבי העיר. בעלי קשיים לימודיים, משפחתיים ו/או בעיות התנהגות. בביה"ס, שני יועצים 

סוציאליים רבים ומורכבים של -חינוכיים בלבד והמערכת מוצפת בצורך להיענות לצרכים ולקשיים  פסיכו

  התלמידים.

 הערות: 

 רויקט יתקיימו  בשעות הבוקר והצהריים.העבודה הפרטנית והפ  

     ,מפגשים עם בני משפחה וסוכנויות בקהילה יתקיימו בעיתוי  המותאם לגורמים אלו 

 .כולל בשעות אחר הצהריים והערב     

 .הסטודנטים ישתתפו בישיבות צוות בהן ידונו בנערות/ים שבטיפולם/ן 

 דנטים למערכות ביה"ס.היועצים החינוכיים מהווים גורם מתווך בין הסטו  

 .נדרשת מוטיבציה גבוהה ורמת עצמאות 

 

 "האקדמיה למוסיקה ולמחול" –בית ספר 

 אבירםענבר  מדריכה: 

 02-6594444טלפון:  

ביה"ס ממוקם בגבעת רם. בי"ס על אזורי עם דרישות לימודיות ומקצועיות גבוהות במיוחד התובעות 

מכין רקדנים ומוסיקאים לקראת קריירה מקצועית. רוב מהתלמידים אנרגיה ושעות השקעה רבות. 

 אקונומי גבוה. תלמידים רבים מופנים לטיפול עקב בעיות רגשיות מגוונות. -התלמידים ממעמד סוציו

 נדרשת עבודה גם בשעות אחר הצהריים.

 



 

 בית ספר "קדמה"

 02-6795955/6טלפון:     קטמון ט', ירושלים 53יוחאי -כתובת: רחוב  בר   מנהלת:   גב' מיכל  חדד

 052-3615984מדריך:  מרסלו טרנרודר    טלפון: 

בי"ס תיכון עיוני.  מעניק לתלמידיו, תושבי השכונות דרום מערב ירושלים, חינוך עיוני איכותי המוביל 

לתעודת בגרות וללימודים גבוהים. מושם דגש על חיבור לקהילה, חינוך ביקורתי, מתן כבוד לזולת 

 וחינוך לשוויון. ולסביבה

אקונומי בינוני ונמוך, חלקם נפלטו מבתי ספר בעיר, חוו תחושת ניכור -בחלקם ממעמד סוציו  -התלמידים 

 ואכזבה ממערכת החינוך ופיתחו תחושות מסוגלות וערך עצמי נמוכים.

תלמידים  בתפיסה שמסגרת אינטימית מאפשרת מענה כוללני לכל תלמיד כפרט,  25בכל שנה עד 

אם לצרכיו תוך דגש על כוחותיו של התלמיד והעצמתם. כל כיתה מלווה על ידי שני מלווים המונחים בהת

 בתפיסה כוללנית.

ייחודית, מותאמת לעולמם התרבותי של התלמידים. בית הספר רואה בהורים  –תוכנית הלימודים 

 ילדיהם. –שותפים לתהליך הצמיחה הלימודית והרגשית של התלמידים 

רטניות והפרויקט מתקיימים בשעות הבוקר והצהריים. תקשורת עם בני המשפחה וסוכנויות השיחות הפ

 בקהילה מתקיימות בעיתוי המותאם לגורמים אלו, כולל בשעות אחר הצהריים והערב.

 

 בית ספר המסורתי ע"ש זיול  בראנשוייג

  02-6711375, טלפון: םירושלי 8כתובת: רחוב בית"ר       יועצת: דליה עייני   מנהלת: אפרת גולן

 אורלי קאופמן: כהמדרי

 י"ב.-שנתי. תלמידים בכתות ז-ספר שש-בית

העקרונות על פיהם הוקם בי"ס מושתתים על מגמה להביא את התלמיד לידי הזדהות עם שלושה מוקדים. 

 הנם מכל שכבות הגיל בביה"ס –התלמידים המופנים לסטודנטים  היהדות, הציונות והעולם המודרני. 

 ומאופיינים בקשיים/בעיות רגשיות מגוונות  וקשיי התנהגות.

 טיפוליים ובעבודה פרטנית. ול הצוות של בית הספר, גורמי חוץהסטודנט יעבוד מ

   שעות פעילות ההכשרה: שעות הבוקר ואחר הצהריים

 

 

 

 

 

 



 

 בית ספר תיכון "הגימנסיה העברית בירושלים"

 5635287/8טלפון:     14קיימת  כתובת: רחוב קרן    מנהל:  דויד גל

 אורבךבנימין ך: מדרי

בית ספר תיכון לתלמידים בעלי יכולות טובות, הלומדים לקראת בגרות מלאה. התלמידים המופנים 

 לטיפול סובלים מבעית רגשיות והתנהגותיות מגוונות ומורכבות. ההתערבות 

-כוללת מפגשים טיפוליים שבועיים, עבודה מערכתית ועבודה מול ההורים במידת הצורך. שכבת גיל

 .כיתות ז' עד יב'

 למדעים ואומנויות פנימייה

 כתובת:  בכניסה לשכונת גבעת משואה

 054-6244055טלפון:  

 אפי בראוור: ךמדריכ

קולטת ילדים מכל הארץ אשר מגלים פנימייה ותיכון לתלמידים במגמות מדעים ואומנויות. הפנימיה 

)אומנות ומדעים(.הילדים אשר מופנים לטיפול, ים בתחומי ההתמחות של בית הספר.כישורים בולט

סובלים מבעיות רגשיות מגוונות. העבודה כוללת עבודה מערכתית, ביקורי בית, קשר עם גורמי טיפול 

 חיצוניים וטיפול ישיר במתבגרים.

 שעות הבוקר והערב.שעות פעילות ההכשרה: 

 "בית קמפרפנימייה טיפולית "

 קריית יובל 6כתובת:  רחוב בלומנפלד 

 054-9225553מדריכה: רחלי זינגר   טלפון:  

עשרה שחלקם מופנים בצו של בית משפט. -עשרה עד שמונה-הפנימיה קולטת נערים בגילאי ארבע

לעבודה פרטנית, מתנסים הסטודנטים בעבודה הנערים סובלים מבעיות רגשיות קשות ומגוונות. בנוסף 

 עם הורים, עבודה דיאדית מערכתית מגוונת ומשתתפים בפורומים קבוצתיים וטיפוליים.

 לתלמידי מוסמך בלבד!

 שעות פעילות ההכשרה: שעות הבוקר והערב

 ישיבות צוותחובת השתתפות ב

 

 ה נעוריםפנימיית הדס

 מדריכה: ליאורה כרמלי

 0524295268טל.

 פנימייה הקולטת מתבגרים מכל הארץ

העבודה היא בשעות הבוקר ובערב . שירות סוציאלי נרחב בו נקלטים הסטודנטים כחלק מהצוות הטיפולי

ון בעיות רגשיות וכוללת ניהול תיק, קשר עם גורמים השונים בפנימייה, טיפול ישיר במתבגרים עם מגו

 .וקשר עם המשפחות



 

 והוסטליםטיפוליים מרכזים 

 

 מרכז אתנחתא

 ירושלים 106דרך חברון    ירון גנאור  -מנהל

 050-3005983. טל   מדריכה: הילה  סובול

מרכז לקליטת נוער במצוקה , המאפשר מקלט ראשוני ומתן התערבות במשבר. המתבגרים נמצאים 

 , התערבות במשבר case managementחודשים. העבודה כוללת  3במרכז עד 

 וגם בשעות אחר הצהרייםבוקר ההכשרה בשעות ה

 

 הוסטל "בית עלם"

 דוד מרץ. מנהל

 , רמת שרת40דויד מרץ ' רח

 0508689195מדריך: רועי מצר טל. 

הסטודנט יתנסה בעבודה  ההוסטל קולט נערים שהופנו על ידי הרווחה )רובם בצו בית המשפט(

 טיפוליים שונים.אינטנסיבית כחלק מהצוות הטיפולי, עבודה פרטנית ובעבודה מול גורמים 

 והערב בוקר וגם בשעות אחר הצהרייםההכשרה בשעות ה

 

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 



 

 
 

 

 

 

 מרכז למידה     

  אתגרי טיפול בגיל הזקנה 

 גב' סינדי שולקין רכזת מרכז הלמידה:

 050-6260958טלפון נייד                    

 cindyshulkin@gmail.comאימייל:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בסרטון אודות מרכז הלמידה לחץ על התמונהלצפייה 

https://youtu.be/LOrhdDlp8uA


 

 המרכזתיאור 

המרכז נותן הזדמנויות לסטודנטים ללמוד את מיומנויות המקצוע באמצעות עבודה עם קשישים 

שגרים בקהילה או במוסדות, וגם עם בני המשפחה של אותם הקשישים. הסטודנטים עובדים עם 

בוצתית. סוגיות המאפיינות ק-הקשישים ועם משפחותיהם הן ברמה הפרטנית והן המשפחתית

או בן משפחה  ן/בת זוגשל באובדן שים כוללות: התמודדות עם משברים שונים כגון עבודה עם קשי

אחר, מחלות כרוניות, ירידה תפקודית, פרישה מעבודה, מעבר לסידור מוסדי וכו', התמודדות עם 

'. הסטודנטים רוכשים מיומנויות טיפול בדידות, דיכאון נפשי, מצוקה כלכלית, ירידה שכלית, וכו

יית תוכנית טיפול וביצועה, התערבות סוציאלית, בנ-בהנחיית שיחה טיפולית, אבחנה פסיכו

משפחתית, זוגית ובין דורית, תווך בין המטופל לבין השירותים הקהילתיים, הרפואיים, החברתיים 

עם קשישים מאפשרת חוויה וכו'. למרות חששותיהם של הסטודנטים בתחילת השנה, עבודה 

ל לימודית ייחודית וחיובית. הסטודנטים לומדים להכיר את עצמם ולגבש תפיסה אישית ומקצועית ש

 ושל הדעות הקדומות החברתיות והשפעתן עליהם. תהליך הזקנה כחלק ממעגל החיים

וף החיים. מיכה וליווי מערכתי לקראת סת -פעילות מרכז הלמידה משולבת ומשותפת עם מרכז תו"ם 

זהו מרכז אינטרדיסיפלינארי הפועל תחת הפקולטה לעבודה סוציאלית, בשיתוף עם הפקולטה 

למשפטים והפקולטה לרפואה. כחלק ממטרות המרכז ותכנית ההכשרה המעשית, מחובתנו 

מלדבר על נושא סוף החיים, ובכך להביא לשיפור איכות  המקצועית להסיר את הטאבו החברתי

מתמודדים עם מחלה מסכנת חיים, תהליכי זקנה ו/או חרדת מוות כללית, כמו גם החיים של אלה ה

העצמת מטופלינו יחד עם בני משפחתם. על כן חברי הסגל והסטודנטים עוברים הכשרות ייעודיות 

  לטיפול בסוף החיים, וכן זוכים לימי עיון, סמינרים ופרויקטים בנושא.

 

  הסדנ

לשלב את החוויות המקצועיות של  האחת לחודש. מטרת הסדנ ההסטודנטים ישתתפו בסדנ

מתקיימת לרוב בימי ד בין השעות ה הסדנ הסטודנט בשדה, עם ידע מעשי ותיאורטי בגריאטריה.

 אך, הסטודנטים צריכים לתכנן לשינויים במערכת זאת.  16:00 -12:00
 ר נושאים שונים  .במספ הן, לתכנן ולבצע  סדנלהכי -וצתית משימה קב תנתןלסטודנטים 

 

 

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 

 



 

 :מקומות ההכשרהרשימת דוגמאות ל

 עיריית ירושלים –האגף לשירותי רווחה 

הלשכה מאפשרת חוויה לימודית מגוונת ומקיפה בתחומים רבים הקשורים לטיפול בקשיש כגון: 

טיפול בקשישים בעלי בעיות נפשיות, משפחתיות, רפואיות, חברתיות וכלכליות. בנוסף, יש לסטודנט 

מגע עם עובדים סוציאליים המטפלים באוכלוסיות שונות בלשכה. לסטודנט יש מגע עם עבודה 

ת בהקשר החקיקתי ובנוסף קשרים עם גורמים קהילתיים כגון המוסד לביטוח הלאומי, סוציאלי

 .קופות החולים, בריאות הנפש וכושרותי 
 אנה יופה מדריכה :דרוםלשכת 

 

 התאחדות עולי אמריקה וקנדה

      ח' פייר קניג, תלפיותרכתובת:   מנהל: דוד לונדון

                                                                                   מדריכה :סטפני בלק

לעולים מצפון אמריקה בתחומים  םשירותיהתאחדות עולי אמריקה וקנדה היא עמותה שנותנת מגוון 

ר קשישים ותילא בפרויקטקשורים לתהליך עליה ובעיות בזקנה. סטודנטים בהכשרה מעורבים 

במסגרת זו הסטודנטים מתנסים בהתערבויות מרותקים לביתם שכולל מענה טלפוני וביקורי בית. 

בעיות רפואיות  ,גמלאותל פרישה, , סובלים מבדידות ודכאון, אובדניםקשישים שזקוקים לעזרה עם 

הערכות, בניית תוכנית טיפולית, תיווך עם גורמים מתנסים בביצוע סטודנטים הובריאות הנפש. 

                                                                                                                         אחרים וכו'.

  שרות להשתתף בישיבות צוות של צוות היועצים פעם בחודשישיבות צוות: יש אפ

 ריאטריתג-המחלקה הפסיכו -כפר שאול"ח בי

 02-6551502טלפון:     כתובת:  גבעת שאול   מנהל: ד"ר גדי לובין

 מוניקה ברוכים מדריכה:

המחלקה הפסיכו גריאטרית מפגישה את תחומי הגריאטריה והפסיכיאטריה. המטופלים במחלקה 

כוללים אנשים הסובלים שנים ממחלות נפש שונות, אנשים הסובלים מבעיות נפשיות אקוטיות 

במחלקה מאפשרת לסטודנטים התערבויות פסיכו  התנסות ואנשים הסובלים ממחלת דמנציה.

 סוציאליות כחלק מצוות רב מקצועי. הסטודנטים מטפלים באנשים מאושפזים ובני משפחותיהם. 

 ., תיתכן דרישה לפעילות בשעות אחר הצהרייםו ד' ימי ההכשרה הינם א'

 

 

 



 

 שרותי בריאות כללית

הסטודנטים עובדים עם קשישים המטופלים במרפאה ובחלק מהמקרים מרותקים לביתם. 

 עם קשר גם כמו, בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה, הרפואה מקצועות עם מקצועי-רב קשר יםלסטודנט

דגש הטיפול הינו, מתן טיפול פסיכו סוציאלי במטרה  הפעילות:סוג  .ח"לקופ מחוץ קהילתיים גורמים

לעזור בהתמודדות עם חולי ועם מחלות הקשורות לירידה תפקודית/קוגניטיבית, התאמת ביתם של 

הקשישים וקבלת החלטות בהתאם למצבם המשתנה, וסיוע במיצוי זכויות. העבודה כוללת גם קשר 

קשישים )בן/בת זוג או בן משפחה אחר(. בנוסף הסטודנטים תמיכתי וליווי של המטפלים העיקריים ב

 .יעבדו בהן המרפאות של הכללית  באוכלוסייה יהיו מעורבים בהקמת פרויקט מיועד לטיפול

הסטודנטים ישתלבו בעבודתה השוטפת של העו"סית במרפאה, ומלבד פגישות עם מטופלים 

 וגדרים מראש.קבועים יבצעו אינטייקים ושיחות טלפונים למטופלים מ
ונמצאת תחת  רוב העבודה הטיפולית נעשית בבית הקשיש בביקורי בית. מקום הפעילות:

 פעילותם של המרפאות הבאות :

 מרפאת קרית יובל בהדרכתה של ויוי מרלין קנופ 

 אדומים בהדרכתה של מירב בן פורת חביב מרפאת מעלה 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

הסטודנטים  ין(.משאינם עברייני  אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

, כמו גם יצפו בפורומים מחוזיים של ישתתפו במהלך השנה במספר ישיבות צוות של השירות לע"ס

קופ"ח.  על הסטודנטים במרפאות להשתתף בישיבת צוות מרפאתית אחת במהלך השנה אפילו 

 אם תתקיים ביום שאינו יום הכשרה )אפשר במהלך חופשת סמסטר(.

 בית חולים הרצוג

 כתובת:  גבעת שאול, ירושלים    אלי: גב' יונית צברימנהל שרות הסוצי

 יונית צברימדריכה:

מחלקות: מחלקת  9בית חולים הרצוג הוא בית חולים גריאטרי ופסיכיאטרי, האגף הגריאטרי כולל 

נשמים, מחלקת מונשמים ילדים ומחלקת מחלקות מו 4 ,חריפה, מחלקת חריפה דיאליזה -תת שיקום

הינה בצוות רב  סיעוד מורכב. מרבית המטופלים קשישים ומאושפזים לטווח ארוך. עבודת הסטודנט

מקצועי וכוללת מגוון התערבויות כולל עבודה פרטנית עם אנשים מאושפזים במחלקה ובני 

שונים, תכנון דה קבוצתית, עבודה עם אנשי צוות משפחותיהם לטווח קצר וארוך, שיחות תמיכה, עבו

 ישיבות צוות:  השתתפות בישיבות צוות הינה חובהשחרור, וכו'. 

 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 ין(.משאינם עברייני  אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

  

 

 



 

 ירושלים הוד

 02-6310811טלפון:     רית יובל, ק3 כתובת: רחוב גואטמלה

 אליסון פולק מדריכה:

 (.  זקוקים לעזרה חלקיתמהם קשישים עצמאיים )חלק  200-הוד ירושלים הינו דיור מוגן ל

קים דיירים שאינם יכולים לטפל בעצמם וזקו 35בנוסף למסגרת של דיור מוגן יש מחלקה סעודית של 

תמיכה רפואית  ומספק לדייריו חוגים, הרצאות, ם כולל חדר כושרהמקולעזרה ברוב פעולות היומיום. 

ם המתמודדים בקשישי סטודנטים יטפלו כחלק מצוות רב מקצועי שירותים של עובדים סוציאליים.ו

בדידות,  מצבי  ים לתהליך הזקנה,קשורירידה תפקודית ושכלית, אובדניים העם נושאים שקשורים ל

  דה קבוצתית בהתאם לצורך של המקום.בויתכן ותהיה דרישה לעבנוסף לעבודה הפרטנית  חולי וכו'.

 בהתאם לצורך. רביעי בימי 18:30הסטודנטים נשארים עד לשעה  ה:הער 

 

רפאה גריאטרית מרחב מ –מכבי שירותי בריאות 

 ירושלים

 קנה  מדריכה: יעלה

מופנים קשישים אשר מזוהה בהם ירידה קוגנטיבית הבא  מרפאה הגריאטרית ל סיבות ההפניה:

 ארוע מוחי  וכן במצבים של ריבוי נפילות.לידי ביטוי בירידה בזיכרון, מצבי בלבול, לאחר 

כוללת צוות רב מקצועי המורכב מרופאים גריאטריים, אחות, עובדת סוציאלית, המרפאה הגריאטרית 

 .רפואי שרות ומתאמת  מרפאה בעיסוק , פיזיותרפיסטית

בימי שני, רביעי )פעם בשבועיים מטופלים חדשים( וחמישי. בכל יום פעילות מקבלת  קבלת קהל:

   רופא אחר.

קשישים, המגיעים למרפאה דרך הפנייה של רופא המשפחה, רופא מייעץ, בית  אוכלוסיית היעד:

 . עצמאי ובאופן משפחה  חולים, לשכת רווחה,

 יון שיערכו במכבי הסטודנטים נדרשים להשתתף במהלך השנה במספר ימי ע

הפעילות תערך בחלקה בבית המטופל היות ומדובר בקשישים המתקשים להגיע באופו קבוע 

 למרפאה

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 ין(.משאינם עברייני  אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

 ימי הכשרה: רביעי וחמישי

 ה

 

 

 



 

 מקומות הכשרה מחוץ לירושלים

 האגודה למלחמה בסרטן -הוספיס בית
 03-5341134טלפון:       מנהלת: גב' שרי כהן   רמת גן בית החולים "תל השומר",

 פדות ביר מדריכה:

ומופעל על ידה. השירות מופעל על ידי צוות שירות ההוספיס בית שייך לאגודה למלחמה בסרטן, 

העובדים בשיתוף פעולה מלא,  יות, עובדים סוציאליים ומתנדביםרב מקצועי הכולל רופאים, אח

הסטודנטים  המטפלים בחולי סרטן במצב מתקדם, המעוניינים לשהות בתקופה זו של חייהם בביתם.

ויבצע  סטודנט יעבוד במודלים שוניםמקבלים לטיפולם משפחות בהן חולה סרטן במצב מתקדם. ה

כולל קשר זוגי, משפחתי, או פגישות עם ילדים. טיפול הסטודנט  התערבויות שמתמקדות ב

במשפחה יכלול הן טיפול רגשי והן התערבויות מתווכות מול שירותים שונים בקהילה. התכנים 

עיבוד נושאים מהעבר  הקליניים בהם יעסוק הסטודנט בקשר הטיפולי כוללים עיבוד אבדן ואבל,

בקשר עם גורמים שונים באגודה  עומדים שאינם פתורים, ותהליכי פרידה. כמו כן, הסטודנטים

 למלחמה בסרטן על מנת להעמיק ולהרחיב את תחומי עבודתם.

 הטיפול במשפחה מתבצע בבית החולה.  קום הפעילות: מ

 רב ע -בהם תידרש מהסטודנטים עבודה בשעות אחה"ציתכנו מקרים   שעות הפעילות:

 ישנה גמישות לגבי ימי ההכשרה 

 

" מחוות  פרויקט-אגף חברה ותרבות , בת ים עיריית 

 קטנות"
 052-6157689טל' ם        מיקום: מתנ"ס גאולים, בת י         שטנצלר רבקה  מנהלת הפרויקט:

וסיוע במגוון  רבים בעיר עוסקים בלווי הקשישים ם הנה עיר בעלת ריכוז קשישים ניכר. פרויקטיםי-בת

פועל כל העת, בשיתוף בתי אבות, מרכזי יום, מועדון  . אגף חברה ותרבות בעיריית בת יםצרכים

שירותים לקשיש. בשנים האחרונות הורחבו המענים הניתנים להרחבת סל ה -ניצולי שואה ועוד

המועסקים באגף במסגרת ההכשרה המעשית,  לקשישים בעיר, ובסיוע סטודנטים לעבודה סוציאלית

הסטודנטים יקבלו לטיפולם קשישים הזקוקים  ניתנים גם מענה של  טיפול פרטני, זוגי או משפחתי.

בכל שנה פרויקט קהילתי מפעילים לסיוע רגשי, תווכי וטיפולי, וכן ניצולי שואה. כמו כן, הסטודנטים 

 .מתחלף, בהתאם לנטייה האישית וצרכי המערכת

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת



 

 

 

 מרכז למידה           

 משפחות בסיכון         

 

 אברמסון-חזן שרית גב': רכזת מרכז הלמידה

  052-5238949 טלפון נייד: 

 sarithazan8@gmail.com :דוא"ל
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 תיאור המרכז
מרכז הלמידה מאגד בתוכו סוכנויות המתערבות בתחומי המשפחה תוך דגש על משפחות הנמצאות 

ילדות בצל  ,זוגיות ,הורות –ם את מעגל החיים המשפחתי במצבי סיכון. תחומי העשייה מקיפי

גירושין פרידה , ילדים במצבי סיכון, לימות במשפחהא – ןוגאלימות ונושאים מתחום ה"סיכון" כ

 ותעסוקה. 
 לתוכנית מספר מרכיבים חינוכיים:          

  עולם הרווחה והבנת משמעות מתן שירותי רווחה הן מהפן החברתי והן מהפן הטיפוליעם הכרות. 

  עבודה – משולבת, פרטניתהקנית מיומנויות לפיתוח תקשורת יעילה ומיומנויות התערבות טיפולית 

  ועוד זוגית, דיאדית

  משמעותי של המערכת המשפחתיתה מקומה הבנת תוךהתערבות 

 רכישת ידע תיאורטי ייחודי הרלוונטי לתחום, לאוכלוסייה ולסוכנות 

  פיתוח זהות מקצועית המבוססת על הכרה עצמית ורכישת ערכים מקצועיים 

 פיתוח יכולת עבודת בצוות מקצועי ובין מקצועי 

 ביקורתית-מקצועית -פיתוח חשיבה אישית 

  תהליך קבלת החלטות המושתת על עקרונות מקצועיים והערכת תוצאות -פיתוח שיפוט מקצועי 

 היקף ואופי ההכשרה 

בתחומים השונים וירכשו את הידע הסטודנטים ישתלבו בהתערבות כוללנית מערכתית עם משפחות 

 התאורטי המתאים. 

 שעות הפעילות בהכשרה:

ו/או ערב מוקדמות. בחלק  לפחות יום עבודה אחד בשעות אחה"צבכל אחד מהסוכנויות יש לתכנן  

 נא לשים לב לנכתב בכל סוכנות המוצגת להלן! מהסוכנויות עיקר העבודה היא בשעות אחר הצהרים.

 הסדנ

למסגרת ות יופעלו ע"י סטודנטים בחלוקה לצוותים. יבנו בהתאם אהסדנ. האחת לחודש מתקיימת סדנ

הנחיות כללית ותוך ליווי והתייעצות עם הרכזת ומעורבות המדריכים. כמו כן ישולבו בסדנאות מפגשים עם 

מפגשים אילו משלימים את ההתנסות הישירה בשדה  אנשי מקצוע מומחים בתחומים הרלוונטיים ליחידה.

סות, ולמידה בעלת אופי רכישת ידע, התחלקות בחוויות התנ –ומאפשרים גיבוש הקבוצה ליחידת למידה 

 של למידת עמיתים.

הסדנאות יתקיימו: באוניברסיטה ובחלק מסוכנויות ההכשרה ובכך תינתן לסטודנטים אפשרות להרחיב 

 הכרות עם מגוון של סוכנויות ואנשי מקצוע.

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

  



 

 מקומות הכשרה:רשימת דוגמאות ל

 

  לשירותים חברתייםלשכות 

מחלקות הרווחה הנן לב ליבה של העבודה הסוציאלית. כבסיס לכל התנסות מקצועית בהמשך מהווה 

 רמות, השונים מרכיביה על המחלקה לשירותים חברתיים פתח להכרות עם מהות העבודה הסוציאלית 

 מאפשר הרווחה תחום. התערבות דרכי מגוון ורכישת בעיות סוגי של רחבה קשת, שונות אינטנסיביות

למידה של עבודת מיקרו ומקרו, תפיסת תפקיד העובד הסוציאלי כמקדם שינוי בתחום הפרטני, המשפחתי 

 והחברתי. 

 . באחד מימי ההכשרה תידרש עבודה בשעות אחה"צ שעות הפעילות בהכשרה:מיקום ו

 ישנן לשכות מחוץ לירושלים  –* שימו לב 

 :הלשכות בהן תתקיימנה הכשרה בשנת הלימודים הבאה 

 שרית חזן אברמסון בהדרכתעיר גנים  –כה לשירותים חברתיים הלש  

 בהדרכת אילה כהן  –מושבות שכה לשירותים חברתיים הל 

  נעמה דגן  בהדרכתגילה  -הלשכה לשירותים חברתיים 

 שרית חזן אברמסון  בהדרכת - הלשכה לשירותים חברתיים מבשרת 

 בבוקר בירושלים  אשוןההדרכות מתקיימות בימי ר -* שימו לב 

  ענת פלדמן בהדרכת -הלשכה לשירותים חברתיים הר חומה 

  אבי מרדכי  בהדרכת -הלשכה לשירותים חברתיים מודיעין 

  יוני מליח בהדרכת - רמות אשכולהלשכה לשירותים חברתיים 

  איתי שי בהדרכת -העיר לב הלשכה לשירותים חברתיים 

 

ייתכנו שינויים במחלקות לשירותים חברתיים בהן תתקיימנה הכשרה, כמו גם שינויים בזהות * 

  המדריכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 , ויצ"ומקלט לנשים מוכות "אישה לאשה"

 .הארץ ברחבי הפזורים מקלטים עשר ארבעה מתוך לאשה״ ״אשהשני מקלטים של 

 בני מצד או האב/הזוג בן מצד כלל בדרך) אלימות מפני הגנה וילדיהן לנשים המקלט מיועד להעניק 

הנשים וילדיהן מופנים למקלט ע״י מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים,  .וטיפול( אחרים משפחה

 ולאחריה, בממוצע חודשים כשישה אורכת השהות במקלט תחנות משטרה ומרכזים למניעת אלימות.

 המקלט צוות ע״י מלוות להיות ממשיכות הן בה מעבר לדירת עוברות או בקהילה  דירה שוכרות הנשים

ם את כל צרכיהם הפיזיים הן לנשי המספק ,במהלך השהות במקלט .הזוג לבן לחזור בוחרות מיעוטן.

וילדיהן מטופלות פרטנית וקבוצתית, ומלוות ע״י עורכת דין המייצגת אותן משפטית לצורך תביעת מזונות, 

למרות שהסיבה המידית להגעה למקלט היא תמיד אלימות )פיזית, מילולית, נפשית או  וגט.משמורת 

כלכלית( רוב הנשים פגועות עוד מהתקופה שקדמה לקשר עם בן הזוג האלים. רובן גדלו במשפחות שלא 

הצליחו לספק להן סביבת התפתחות תקינה, רובן סובלות מדמוי עצמי נמוך שהוחמר במהלך החיים לצד 

התערבות בעת משבר; אלימות  –תחומי ההתערבות אותה יחוו הסטודנטיות במקלט הם  ן זוג אלים.ב

משפחתית; הבניית זהות ועבודה על דימוי ותפיסה עצמית; הדרכה הורית;  –המשפחה; תפיסה מערכתית 

מטפלות בנשים  -הסטודנטיות משתלבות בעבודת המקלט כחלק מצוות המקלט.  התערבות עם ילדים;

ובילדים באופן פרטני; משתלבות בהנחיית הקבוצות השונות; בפרויקטים אחרים; בין השאר מלוות אחת 

 המתקיימות הצוות בישיבות לשבוע את "ארוחת הערב" כדרך להתנסות טיפולית משפחתית; משתתפות 

 את ומחייבת פורמלית בלתי היא האווירה בה המקלט הוא מסגרת טיפולית  .12 השעות בין ראשון יום כל

 בחדר" הפרטני למפגש מעבר, המקלט קהילת חיי בתוך מקצועית להתערבות והסטודנטיות הצוות

הנוכחות במקלט, ולהיות עם נכונות לשיחות טלפוניות )קצרות  שעות לגבי גמישות לגלות צורך יש". הטיפול

ומעטות כמובן( גם בימים בהם אינן עובדות במקלט. מעבר לכך ישמרו שעות העבודה ותהיה התייחסות 

 מדריכות: איריס יהושע, דבורה רונן    כתובות: חסויותלתקופות המבחנים וכו'. 

 (אוכלוסייה ערבית) מזרחמרכז הורים ילדים                

לקוי מאוד. המשפחות מופנות לטיפול ע"י  משפחתי תפקוד תכנית ייחודית להתערבות במשפחות עם 

ועדות החלטה, לתוכנית בת שנה ]ובמקרים מיוחדים לשנתיים[. לכל משפחה נבנית "תוכנית התערבות 

ייחודית כוללת ומורכבת" והיא המופעלת במשולב ע"י אנשי מקצוע מתחומי טיפול שונים, ומלווה במעקב 

לל של אנשי מקצוע ויקבלו לטיפולם בעיקר ילדים ובהערכה. סטודנטים ישתלבו כחלק מהמערך הכו

והתערבות שבועית עם משפחה. פרטים ומשפחות. וכן ישתלבו בפעולות קבוצתיות ואחרות במרכז. 

 חשיבות מיוחדת לעבודה בין צוותית.

 עואודה-עולה סעדי מדריכה:

 .ראשון בימי מיוחד עבודה עומס. ערב – הצהרים אחר בעיקר: שעות הפעילות בהכשרה

  דוברי השפה הערבית מיועד לתלמידי שנה ג

 

 



 

 מרכז סיוע לנפגעות אלימות מינית

לסטודנטיות בעלות מודעות גבוהה בנושאים הקשורים לאלימות נגד נשים תוכנית ההכשרה מיועדת 

ומניעתה. הסטודנטיות תהיינה שותפות לעשייה חשובה, אך לא פשוטה. הן תעבורנה קורס מטעם המרכז 

 שיתקיים בחודשים יולי עד ספטמבר בהיקף של ערב בשבוע ונוסף ימי שישי אחת לשבועיים. 

 כשרה בשירות.הקורס מהווה תנאי כקבלה לה

 : המרכז של המגוונת ובפעילות בשירותים הסטודנטיות תשתלבנה 

  פרטנית -עבודה ישירה 

  משמרות קו הסיוע: הסיוע בקו החירום של המרכז הוא לב הפעילות של מרכז הסיוע. המרכז

מסתמך על נכונות כל המתנדבות והסטודנטיות להיות מחויבות למשמרת הקבועה שלהן. הפונות 

 והפונים מסתמכים על הקו החירום כמקום מפלט, תמיכה ועידוד. 

 דנטית תקבע יום קבוע שבו היא תהיה פנויה לליווים לבתי יום פנוי לליוויים ופגישות חירום: כל סטו

פעמיות עם פונות. הרכזות יסתמכו על השעות -חולים, למשטרה ולבתי משפט או לפגישות חד

הללו ואם ניתן, יכוונו את הדברים הללו לימים ספציפיים. לא תמיד יהיו פגישות או ליוויים, ובמקרים 

 או יתלוו לאינטייקים לקבוצות תמיכה. אלה ניתן יהיה לעבוד על פרויקטים 

  פורומים, אספות כלליות ופעילויות המרכז: כחלק מההשתייכות לעמותה, מצופה מכל מי שנמצא

 במרכז, לשותפות פעילה בפורומים, אספות כלליות ואירועים נוספים )דוגמת ירידים וימי עיון(. 

 ך לא לכולן. במהלך ההכשרה יוזמנו הסטודנטיות למספר ישיבות צוות, א 

  לחודש אחת מוסדרת מאמרים ובקריאת לשבועיים אחת תמיכה בקבוצת ההכשרה מלווה . 

ודש בגין ח מדי חודשי חופשי ½ בסך נסיעות החזרי הסטודנטיות יקבלו השנה במהלך החזר נסיעות: 

 .קבלות )כרטיסי אוטובוס או כרטיסי חופשי חודשי( שיוגשו למנהלת המרכז אחת לחודש

 לתלמידי שנה גמיועד 

                           כתובת: מרכז העיר )כתובת חסויה(

            מדריכה: שירה לרר

 מועדוניות טיפוליות

 

מועדוניות "בית לכל ילד" הינן מסגרות טיפוליות לשעות אחר הצהריים )לאחר יום הלימודים( המיועדות 

והזנחה. ילדי המועדוניות מגיעים לרוב ממשפחות  לילדים בסיכון הנמצאים על הרצף של פגיעה, עזובה

רב בעיתיות ומאופיינים בבעיות רגשיות קשות, הזנחה, פגיעות שונות, אלימות וכו'. כל מועדונית מועדות 

ילדים ומהווה עבורם מסגרת מעשירה ומטפחת בה רמת הנראות של כל אחד מהילדים גבוהה ולכל  15-לכ

  ייחודית מתאימה בהתאם ליכולותיו ולצרכיו. אחד מהם נבנית תוכנית טיפולית

 מרגלית קרן מדריכה:

 

 



 

 בתעסוקה ילוב אוכלוסיות מעוטות הזדמנויותכניות ייחודיות לשת

 העבודה בתחום מתמחה רואה בשילוב מיטבי בתעסוקה כלי מרכזי בקידום רווחה,  "בעצמי" ארגון

 ומלמד ובקהילה למשפחה, לפרט בתעסוקה לשילוב ייחודים וכלים תכניות מפתח, התעסוקתית הסוציאלית

הכשרה מעשית במסגרת תכניות  .ס באוניברסיטה העברית"לעו הספר בית במסגרת התעסוקה תחום את

הארגון או במסגרת סוכנויות הפועלות בשיתוף הארגון יהוו אתגר וחוויה לימודית משמעותית עבור 

בעבודה פרטנית, מערכתית וקהילתית בתחום במסגרת ההכשרה יתנסו הסטודנטים  .הסטודנטים

הסטודנטים  .וירכשו כלים מעשיים לליווי בתחום "עבודה"ו "רווחה" התעסוקה, ילמדו ויתנסו בקשר שבין

בנוסף, ארגון בעצמי  .יודרכו על ידי מדריכים מנוסים וחדורי מוטיבציה ללמד ולחבר ערכית לתוכן ולעשיה

ת ומכיר ביכולתם לתרום לפיתוח התחום ולהתפתח לעבר תפקיד מקבל את הסטודנטים בזרועות פתוחו

 המביא לידי ביטוי מעשי ותוצאתי את יסודות וערכי העבודה הסוציאלית

 טרם ידוע, מרכז הארץ  –תמר גולדנהירש  : מדריכות

 מרכז קידום תעסוקתי, ירושלים –אפרת לסטר     

 ומשפחותיהם בני נוערהתערבות עם  -וייצמן תוכנית 

"יוזמת וייצמן" הוא פרי יוזמתה ותרומתה של גב' ג'יין וייצמן מתורמות הג'ויינט הגדולות. התוכנית פועלת 

 .התיכוניים לימודיהם סיום ועד הגן מגיל שנים. ומטרתה ללוות את המשתתפים בה  8

צב למ ולהביאם, תחומים במגוון רבה השקעה תוך, מוחלשות ממשפחות ילדים לקדם -מטרת התוכנית 

השוואתי עם בני שכבות חזקות בחברה. ההתערבות מלווה את הילד מגיל הגן עד סיום בית הספר התיכון. 

בתוכנית משתתפים , בחלוקה שוויונית, בני משפחות מיוצאי אתיופיה, עולים חדשים מארצות שונות 

הביניים בבת ים ילדים, הלומדים היום בחטיבות  180( וילידי הארץ. בתוכנית משתתפים רוסיה)בעיקר 

סיוע לימודי, סיוע רגשי, מעני  -ט(. מאז היותם בגיל הגן קיבלו הילדים השקעה ותמיכה רבה -)כיתות ז

תפקיד העובד הסוציאלי מתמקד בעבודה עם  יצירתי, טיפולי שיניים, מענים משפחתיים ועוד.-העשרתי

וך התמקדות פרטני וקבוצתי תהמשפחות, ניהול והשתלבות במערך הטיפולי בנערים/ות הכולל טיפול 

   ילד.  –בקבוצות הורה 

 הצהרים וערב אחד לליווי קבוצה -בשעות הצהרים/ אחר -שעות עבודה

 התלמידים מפוזרים במספר בתי ספר בבת ים והסטודנטים ישתלבו במקומות אלה. 

 כתובת: בת ים

  מדריכה: אסנת כץ 

נים יהמצו ובמדריכים יתכנו שינויים במקומות ההכשרה

 בחוברת



 

 

 

 

 מרכז למידה          

 ילדים נפגעי התעללות   

 קמפוס חרוב לילדים    
 

 

 

  

 

 
   

 

                                                  
 

https://youtu.be/SVvRDHvrToI


 

 תיאור המרכז

 
 

פי מודל ראשון מסוגו בארץ ובעולם. הקמפוס מקבץ רבים -קמפוס חרוב לילדים הוא פרויקט שנבנה על

מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה תחת קורת גג אחת, על מנת להביא לשיתוף פעולה 

את הטיפול העל של הקמפוס היא לשדרג ולהעצים -מטרת.וסינרגיה ביניהם, כך שהשלם גדול מסך חלקיו

המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות שילובם של גורמים מרכזיים העוסקים בטיפול בילדים 

אלה בעיר. שילוב זה מאפשר לייעל את הטיפול בילדים הנפגעים, מנגיש את כלל השירותים שהיו מפוזרים 

אותו ובין גופים אלה לאוניברסיטה  מאכלסים שבין הגופים השונים  –ברחבי העיר ומקדם העשרה והפריה הדדית 

 .ליצירתה של תורת עבודה חדשנית שיהיה אפשר ליישם במקומות נוספים מוביליםולבית החולים הדסה. כל אלה 

 

 היקף ואופי ההכשרה

הסטודנטים ישתלבו בשבעה שירותים שונים המיועדים לילדים נפגעי התעללות ובני משפחותיהם, ילמדו את 

המקצועיים המנחים את העבודה בכל שירות, ירכשו ידע תיאורטי רלוונטי ויפתחו יכולת לעבודה בצוות  העקרונות

 .רב מקצועי

 

 שעות הפעילות בהכשרה

 ערב.  –עפ"י הנהוג בכל שרות. ישנם שירותים בהם נדרשת עבודה גם בשעות אחה"צ 

 

 סדנא

אחת לשלושה שבועות תתקיים סדנא במרכז הלמידה. בסדנאות יתארחו מרצים שירצו בנושאים שונים הקשורים 

לילדים נפגעי התעללות, וכן הסטודנטים יציגו מקרים, דילמות או נושאים אחרים שברצונם לחלוק עם הקבוצה. 

ן סטודנטיות לחינוך מיוחד העושות לסדנאות יצטרפו גם סטודנטיות לריפוי בעיסוק העושות הכשרתן בקמפוס, וכ

 הכשרתן בבית הספר במרכז החירום שוסטרמן. 

 

 

 בחוברת יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים

 

 

 

 

 

 



 

 מקומות ההכשרהדוגמאות ל רשימת

 מרכז חירום שוסטרמן

                                                                                                                                                                                       מדריכה: כרמית בן חיים

ית, פיזית ומינית ו/או אשר נחשפו להתעללות נפש 14המרכז נותן מענה לילדים במצבי סיכון וסכנה עד גיל 

להזנחה חמורה ומתמשכת. בטיפול במרכז מושם דגש על ראיית צורכי הילד והמשפחה כמכלול, במטרה לסייע 

לילד ולהוריו להתמודד עם הטראומה, לייצר שינוי בתפקוד המשפחה, מתוך ניסיון לשמר ככל האפשר את 

היחידה האינטרנית קולטת ילדים בצו של בית  שהייתו של הילד בחיק משפחתו. במרכז פועלות שתי יחידות,

משפט ופועלת בתנאי פנימייה מלאים. היחידה פועלת כמקום זמני עבור ילדים השוהים בה כמה חודשים ואף 

ייעוצית פועלת כקליניקה. במסגרתה מוענק -לומדים במסגרת בית הספר של המרכז. בנוסף, היחידה הטיפולית

פחתם נמצאה התעללות ו/או הזנחה אולם הוחלט כי אפשר להשאיר את הילד טיפול לילדים ולהורים אשר במש

ידי עמותת -בבית. המרכז הוא שירות אזורי עירוני המשותף למשרד הרווחה ולעיריית ירושלים, והוא מופעל על

מקצועי הכולל עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטר, מורים -"בית לכל ילד בישראל". במרכז צוות רב

 .לחינוך מיוחד, מדריכים חינוכיים טיפוליים, בנות שירות לאומי ומתנדבים

 שעות פעילות בהכשרה: בוקר, אחה"צ וערב

 מיועד לתלמידי שנה ג' או השלמה.

 שק"ל –מרכז טיפולי טוני אלישר 

 מדריכה: קורין זאבי

המופעל בקמפוס מטפל באנשים אשר נפגעו מאלימות מינית או פיזית. המרכז  שק"ל –מרכז טיפולי טוני אלישר 

מבצע כמה סוגי התערבות, ובכלל זה זיהוי צרכיו הטיפוליים של הנפגע והתאמת תכנית טיפול פרטנית לו 

ולמשפחתו, הדרכת הורים והענקת כלים להתמודדות עם צורכי הילדים והמשפחה בעקבות האירוע הפוגעני 

לדם. במרכז נעשה שימוש במגוון כלים טיפוליים: שיח מילולי )ורבלי(, טיפול במשחק, שימוש באמנות שחווה י

פעיל גם הדרכות וסיוע לצוותים בהתמודדות עם שילוב הנפגע בתעסוקה, בדיור ובפעילות פנאי. מועוד. המרכז 

בני משפחה ולאנשי מקצוע בתחום. המרכז נותן מענה לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות ומכל מגזרי האוכלוסייה, ל

מקצועי בעל התמחות בטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, בנפגעי אלימות וטראומה, -צוות המרכז הוא צוות רב

  .חברתי-והתמחות בחינוך מיני

 שעות פעילות בהכשרה:  בוקר ואחה"צ

 \מיועד לתלמידי שנה ג' או השלמה. עדיפות לתלמידי השלמה

 

 



 

 ונישואין משפחה בחיי וטיפול ייעוץ – מעברים מחלקת

 מדריכות: תמי בן יעקב, אורלי שכטר, אמירה חאמד

ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין היא מחלקה במנהל לשירותי קהילה באגף הרווחה של עיריית  –מעברים" "

צוות עובדים ירושלים, המעניקה לתושבי העיר שירות של ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין. במחלקה 

סוציאליים, מתאמים הוריים, מטפלים משפחתיים וזוגיים ועוד. במחלקה פועלת היחידה לסדרי דין המלווה 

משפחות בהליך גירושין, כפוף לצו שיפוטי המורה על מתן חוות דעת והמלצות בכל הנוגע למשמורת וזמני שהייה. 

היחידה . לחסויים על רקע של בעיות נפשיות וחוליבנוסף, מעניקה חוות דעת בנוגע לצורך במינוי אפוטרופוס 

נותנת מענה בעוד תחומים, כגון נישואי קטינה, בדיקת אבהות, שינוי שם, בקשות להגירה ועוד. היחידה הטיפולית 

מספקת טיפול לזוגות ולמשפחות המעוניינים לשפר את הזוגיות ו/או את ההורות וכן להורים המעוניינים לקדם 

ורית לאחר פרידה וגירושין במטרה לחזק את המחויבות והאחריות ההורית מתוך ראיית את התקשורת הה

 .טובתם של הקטינים

  

 שעות פעילות בהכשרה:  בוקר, אחה"צ וערב

 מיועד לתלמידי שנה ג' או השלמה.

 בריאות ורווחת הילד בקהילה –גושן 

 מדריכה: שוש תורג'מן

כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית. העמותה עושה העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של 

זאת באמצעות שיפור יכולתם של אנשי מקצוע לתת מענה לצרכים בריאותיים מגוונים של ילדים, הגברת השימוש 

 זה וכל – תחומי ולתמיכה בהורים-בידע, במידע ובפרקטיקה מבוססי מחקר, סנגור ציבורי למתן שירות רב

 עבודה של חדש מודל לקדם שואפת העמותה. בקהילה הרלוונטיים הגורמים כלל עם פעולה בשיתוף

 מורים, הרך הגיל בתחום מקצוע אנשי, רפואיים מקצוע אנשי בקרב קהילה-רווחה-חינוך-בריאות – אינטגרטיבית

והסמינרים וציאליים בקהילה. נוסף על הקורסים ס ועובדים רווחה עובדי, פסיכולוגים, החינוך במערכת ויועצים

שמקיימת גושן לרופאי ילדים ומשפחה, יוצעו גם סמינרים מרוכזים לרופאים בקהילה ולמתמחים ברפואת ילדים, 

סמינרים לאנשי מקצוע אחרים בתחום הגיל הרך וסדנאות מעשיות לאנשי מקצוע בנושאים ספציפיים. העמותה 

תחומים הנוגעים לילדים, כך שיהיה אפשר תקדם בשיתוף ארגונים חברתיים ומשרדי ממשלה שינוי מדיניות ב

תחומיים הכוללים את ההיבטים הבריאותיים, החינוכיים והרגשיים, ואת כל הצרכים -לספק שירותים רב

 .המשפחתיים הדרושים לילדים

 שעות פעילות בהכשרה:  שעות הבוקר עד אחה"צ.

 מיועד לתלמידי עבודה סוציאלית קהילתית



 

 המועצה הלאומית לשלום הילד

 מדריכה: בת שבע פיק

המועצה לשלום הילד פועלת זה שלושה עשורים להגנה על ילדי ישראל ולקידום שלומם, רווחתם וזכויותיהם. 

ייחודה של המועצה הוא בשילוב בין פעילות סיוע ליחידים הנתונים במצוקה לפעילות למען שינוי מדיניות. בדרך 

על חייהם של מאות אלפי ילדים בישראל, ואף אחראית,  פעולתה מצליחה המועצה להשיג תוצאות המשפיעות

חוקים המופיעים בספר החוקים. המועצה ממנה את נציב קבילות  90-באמצעות מרכז הילד והמשפט, ליותר מ

פניות. המועצה מפעילה תכנית ליווי ילדים נפגעי עבירה,  8,000-ילדים ונוער ובכל שנה מתקבלות במחלקה כ

נפגעי עבירות מין ואלימות בהליך הפלילי ובהליך השיקום. בנוסף, מקדמת את מיזם  במסגרתה מלווה ילדים

מהל"ב, לאיתור מוקדם ולמניעה של התעללות בילדים, וכן את 'זה בידיים שלך', למניעת טלטול תינוקות. עוד 

דוח שהוא עוסקת המועצה באיסוף נתונים שיטתי ומפרסמת מדי שנה את השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל", 

 .כלי הכרחי לקביעת מדיניות ולתכנון פעולות לשיפור מצבם של ילדים בכל תחומי החיים

 שעות פעילות בהכשרה:  שעות הבוקר עד אחה"צ

 מיועד לתלמידי עבודה סוציאלית קהילתית

 מרכז הגנה לילדים ונוער –בית לין 

 מדריכה: רוני ליברמן

אחד משבעת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ. השירות הראשון רכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא מ

( נפגעי התעללות מינית, 18, מעניק מענה ראשוני לילדים ובני נוער )עד גיל 2000מסוגו שהוקם בארץ בשנת 

(. המרכז מציע לקטין ולמשפחתו תהליך 12פיזית ונפשית והזנחה קשה, וכן לקטינים פוגעים מינית )עד גיל 

ני, אבחון, חקירה וקבלת החלטות בזמן קצר, בראייה הוליסטית ומתוך התמקדות בטובתו של תמיכה ראשו

הקטין. במרכז פועלים בשיתוף בין משרדי אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות: עו"ס לחוק נוער, חוקר ילדים, חוקר 

תערבות הראשונית נוער מהמשטרה, רופא ילדים, נציג פרקליטות ומנהל מרכז. נוסף על יתרונותיה של הה

המשמעותית, דרך פעולה זו מונעת מהקטין ומבני משפחתו הליכים בירוקרטיים הכרוכים במספר רב של ראיונות 

ובדיקות, במקומות שונים ובזמן ממושך, ומאפשרת קיצור של הזמן הנדרש לחקירה ולסיוע למשטרה באיסוף 

 .ראיות בזמן אמת

 חה"צשעות פעילות בהכשרה:  שעות הבוקר עד א

 מיועד לתלמידי שנה ג' או השלמה

 

 



 

 מרכז הדרכה קמפוס חרוב

 מדריכה: שוש תורג'מן

אחד העקרונות המרכזיים של קמפוס חרוב הוא שיתוף הפעולה וסנרגיה בין הארגונים השונים החברים בו. מרכז 

את שיתופי הפעולה והפעילות המקצועית של השירותים השונים בקמפוס, לפי  ההדרכה בקמפוס אחראי לתכלל

בקשתם של אנשי המקצוע בארגונים או על בסיס יוזמות של הנהלת הקמפוס. הפעילות שמרכז ההדרכה יוזם 

 מגוונת והיא יכולה לכלול פעילות העשרה שונות כגון סמינר מקצועי לכל אנשי המקצוע בקמפוס, פעילויות הינה

הפגה וסדנאות בנושאים שונים. מרכז ההדרכה נותן את הפלטפורמה לשיתוף הפעולה בין הארגונים השונים, 

 מסייע ביצירת הקשר ובהוצאה לפועל של היוזמות השונות.

 שעות פעילות בהכשרה:  שעות הבוקר עד אחה"צ. 

 מיועד לתלמידי עבודה סוציאלית קהילתית

 

 בחוברת מצויניםיתכנו שינויים במקומות ההכשרה ה

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מרכז למידה:

 שיקום ובריאות בקהילה

 ' יפעת נחמיה וולקףגברכזת מרכז הלמידה: 

                     054-4626583  : טלפון נייד

 .ilyifath@savion.huji.ac     אימייל:  
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 תיאור המרכז      

 ההכשרה המקצועית במרכז הלמידה מתקיימת במגוון שירותים הניתנים בתחום זה. 

בעלי צרכים מיוחדים ונמצאות במסגרות הקהילה משפחות המשתתפות  אוכלוסיות היעד הן:

תחנות שיקום, חינוך המיוחד, בתי ספר לחינוך המיוחד, ארגונים ומסגרות בריאות, השונות כולל 

הארגונים ומסגרות  נותנים שירותים הן למבוגרים הן ולילדים . ברוב המסגרות העבודה  וכו'.

פסיכו גורמי חוץ. הסטודנטים יעסקו בטיפול  נעשית בשיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי וקשר עם

ישיר, יעשו ביקורי בית, ישתתפו בישיבות צוות ויהיו חלק אינטגראלי מהצוות סוציאלי, טיפול 

 במקום ההכשרה. הלימודים מבוססים על הדרכה אישית ועל סדנא שמתקיימת אחד לחודש.

החולים  תהקהילתיות )קופו בנוסף למסגרות אלה, יש מספר מקומות הכשרה במערכות הבריאות

למטופלי שמתגוררים בביתם  שמתמודדים עם בעיות השונות( המספקות טיפול פסיכו סוציאלי 

 בריאותיות שונות. 

 סדנא

)יתכן שיחולו שינויים  16:00 – 12:00אחת לחודש בימי רביעי בין השעות הסדנא מתקיימת 

הסדנא תעסוק במגוון רחב של נושאים כגון: לידת ילד בעל צרכים מיוחדים, השפעת  ביום(

 המוגבלות על הילד ומשפחתו, היכרות עם תסמונות, התמודדות עם מחלות ומוגבלויות שונות, וכו'. 
 . בתוך הסדנאותבסדנא נכיר מסגרות בירושלים והסטודנטים יציגו נושאים 

 חובה!ההשתתפות בסדנא 

 

 ליתהערה כל

(.  שעות שבועיות 16במסגרת כלל מקומות ההכשרה במרכז, נדרשת נוכחות מלאה  של יומיים 

בשעות אחר וגם עשיית ביקורי בית  בשעות היוםבמספר רב של המקומות יש מחויבות  להיות גם 

יש מספר מסגרות שמאפשרות גמישות   במסגרת ובהתאם שעות ההכשרה הנדרשות. הצהריים

 בשעות כולל אפשרות לפצל את ההכשרה על ימים שאינם ימי הכשרה רגילים. מסויימת

 

 

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 

 



 

 מקומות הכשרה:

תחנת שיקום לבעלי צרכים מיוחדים - צפוןלשכת   
  

 02-6587911טלפון:    א' )מול המטה הארצי( 1קלרמון גאנו כתובת: רחוב    נעמה קהתימנהלת: 

 עוס משפחה  –אתי זכריה  :ותמדריכ

 עוס הגיל הרך – מירי פרנק             

ע"י עיריית ירושלים ומשרתת את  ניםהנית רווחהההיא חלק משרותי  לשכת צפוןתחנת השיקום, 

לקוחות  .זקנהועד גיל  0התחנה מטפלת באנשים בעלי צרכים מיוחדים מגילאי . העיר צפוןאזור 

מגבלה שכלתית התפתחותית ואוטיזם. עם מוגבלויות שונות כולל נכות פיזית,  אנשים ם התחנה הינ

בהתמודדות עם מלבד הטיפול באדם בעל הצרכים המיוחדים התחנה מנסה לתת מענה למשפחה 

משרדי מול סנגור ותיווך המענים כוללים ליווי רגשי, הפנייה לשירותים מתאימים, . בן המשפחה מצב

, מעון, ביטוח לאומי דיור, למשש את זכויותיהם במסגרות שונות כגון: חינוך,תעסוקהממשלה כדי 

 .ועוד

ילוו הסטודנטים אחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם הקושי סביב  –בגיל הרך 

קבלת אח עם צרכים מיוחדים וכן, הורים המתמודדים עם בשורת אבחון ילדם עם צרכים מיוחדים. 

כולל טיפולים רגשיים ארוכי טווח וכן, עזרה במיצוי זכויות, הכרה באגפים השונים במשרד הליווי 

 הרווחה בהתאם לצורך והפנייה למסגרות מתאימות. 

ילוו הסטודנטים לקוחות) מתבגרים ועד גיל זקנה כולל( המתמודדים עם מגבלה  –בתחום המשפחה 

לל טיפולים רגשים  ארוכי טווח אצל חלק וכן הורים לילדים המתמודדים עם מגבלה. הליווי כו

מהמטופלים לעיתים הטפול יכלול טיפול במשפחות בסיכון ומקרה חרום וכן סיוע קצר מועד סביב 

הפנייה למסגרות שונות,  להשמה חוץ ביתית, הכרה באגף המתאים במשרד הרווחה, מיצוי זכויות 

 ועוד.

 ית וביקורים במקומות נותני שירות.  *במסגרת ההכשרה הסטודנטים ידרשו לערוך ביקורי ב

 *פעמיים בשנה הסטודנט ישתתף בפעילות של המרכז למשפחה אחר הצהרים/ערב. 

בין השעות  בימי ראשוןחודש פעם בכחובת השתתפות בישיבות צוות  השתתפות בישיבות צוות:

9:00-11:00 

 8:00-16:00בין השעות  ד' -: בימים א' ו מיקום ושעות פעילות ההכשרה

 

 

 



 

 תחנת שיקום מערב

 , קריית יובל6כתובת: פלורנטין      מנהלת : יפעה קליין

תחנת השיקום הינה מרכז של מערך שירותי הרווחה המיועדים ללקוחות עם מגבלה פיזית, שכלית, 

 .או נוירולוגית הגרים באזור מערב ירושלים

ר וכולל תהליכי רוחב של מגוון ביות, והטיפול הפסיכוסוציאלי בתחנה  0-120גיל הלקוחות נע בין 

.לצד אלו מצויים גם תהליכי עומק של צרכים, והפניות לשירותים השונים תיווך, בדיקת סינגור,

היכרות עם חווית המגבלה בתוך משפחה ומה שזה מחולל בה, ליווי רגשי של התהליך האישי 

ו דגש על חשיבת מאקרו והמשפחתי של האדם עם המגבלה, וקביעת יעדים מותאמת. כמו כן ישנ

 .ומציאת פתרונות קהילתיים או קבוצתיים לצרכים משותפים ללקוחות התחנה

הסטודנטים לעבודה סוציאלית מהווים חלק מצוות התחנה. הם מקבלים לקוחות לטיפול 

 פסיכוסוציאלי פרטני ארוך טווח או קצר טווח, ושותפים לחשיבה הקהילתית

                   

 שק"ל

 02-6720157/8טלפון   ירושלים  11יד חרוצים כתובת:    עופר דהרי מנהל: 

עבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית ואוטיזם. עבודה במסגרות הדיור והתעסוקה. ההכשרה 

כוללת מפגשים פרטניים, השתתפות בישיבת צוות אחת לחודש, מעורבות בכתיבת תכניות 

 . י קבוצות במהלך השנה למועסקיםאישיות, ביקורים בדירות וכן הפעלת שת

 

 מכון להתפתחות הילד ק"ח מאוחדת

 מדריכות:  תמר ינובסקי,  ליאור עמית

המכון להתפתחות הילד של קופת חולים מאוחדת בירושלים, מספק שירותי אבחון וטיפול לילדים   

עם מגוון לקויות ההתפתחותיות מגיל לידה ועד גיל תשע. המכון מורכב מצוות רב מקצועי הכולל 

סוציאלי. עבודת הסטודנטים בהכשרה כוללת הדרכת הורים, -רופאים, צוות פרא רפואי וצוות פסיכו

, טיפולים משותפים עם צוות Case managementילד, -ינטייקים, עבודה טיפולית דיאדית הורהא

 רפואי, השתתפות באבחונים ומרפאות ייחודיות. -פרא

מקום הפעילויות: עבודת הסטודנטים תתבצע   בביקורי בית )בעיקר(, במכון ו/או בשלוחותיו. 

עדיפות לעבודה בשעות הצהריים ואחה"צ. במסגרת ההכשרה על הסטודנט  להשתתף בארבעה 

 ימי לימוד ארציים של קופ"ח לכלל הסטודנטים שאינם בימי הכשרה. 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(

 



 

 

 

 בישרותי בריאות מכ -מכון להתפתחות הילד

 0508800502טלפון:     מנהלת השרות: ליאת פוקס 

 אחלאם עמורי בוטרוס,  מדריכה:

עם בעיות התפתחותיות. העבודה הינה  0-9מכון התפתחות הילד מטפל ומאבחן ילדים בגילאי 

עבודה פרטנית וקבוצתית, העבודה כוללת עבודה עם צוות רב מקצועי הכולל נירולוג או רופא 

קלינאי/ת תקשורת, מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית, פסיכולוג/ית ועובד/ת התפתחותי, 

סוציאלית.ההכשרה המקצועית של הסטודנטים כוללת עבודה עם ילדים, הורים, מסגרות חינוכיות 

עיכוב התפתחותי, מיצוי זכויות  ומוסדות בקהילה, העבודה היא בנושאים: התמודדות עם ילדים עם

 ול פרטני בההורים או אחד ההורים,ההתערבות של הסטודנטים , טיפ תמיכה רגשית ונפשית.

 הדרכת הורים, טיפול פרטני בילדים, ליווי של המשפחה לוועדות השמה ובתהליך עצמו.

 מקום הפעילות : מכון התפתחות הילד בסניף מכבי.

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(

 שעות פעילות : לפי ימי ההכשרה .

 

 כללית - קופת חולים

  0506264071טלפון:      מנהל השרות: אניטה קופר

 מיכל  דרינגר מדריכה:

העבודה במרפאה הראשונית של שירותי בריאות כללית מתמקדת בטיפול בחולה ובני משפחתו 

באמצעות פסיכותרפיה, טיפול תמיכתי, מיצוי זכויות וטיפול משפחתי באוריינטציה שיקומית. 

ו.העבודה מתנהלת באווירה הגישה הכללית היא התייחסות מערכתית לחולה ולבני משפחת

 תומכת ובשיתוף פעולה מלא עם אנשי המקצוע האחרים: רופאים, אחיות, אדמיניסטרציה. 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(

 עבודת הסטודנטים תתבצע הן במרפאה והן בביקורי בית. מיקום הפעילויות:

 גמישות אך דורשות גם שעות אחר הצהרים וגם שעות בוקר.שעות הפעילות: 

 

 



 

 מכבי -שרותי בריאות 

העבודה במכבי מתמקדת בטיפול בחולה ובני משפחתו באמצעות פסיכותרפיה, טיפול תמיכתי, 

מיצוי זכויות וטיפול משפחתי באוריינטציה שיקומית.  העבודה מתנהלת באווירה תומכת ובשיתוף 

פעולה מלא עם אנשי המקצוע האחרים: רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאה בעיסוק, 

 דיאטנית.

ההשתתפות בהתאם לימי ההכשרה מיקום פעילות ההכשרה: העבודה מתקיימת  ישיבות צוות :

 בסניף מכבי ובטיפולי בית פעילויות נוספות: 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(

 יקום פעילות ההכשרה: הרבה מהעבודה מתנהלת בביקורי בית בהתאם לצורךמ

ל קופת חולים תוצע השתתפות הסטודנט בימי עיון מרוכזים לכלל הסטודנטים שפעילויות נוספות: 

 מכבי, במרכז מכבי בתל אביב או במחוז במודיעין

 סניף מודיעין

 מנהל: מר עידו פן

  מודיעין 8כתובת:  רחוב תלתן 

 089737655טלפון:  

 עתליה שוורצשטיין מדריכה:

 

 מחוז ירושלים 

 סניפים  פסגת זאב ואזור צפון ירושלים

  פסגת זאב ירושלים 45כתובת:  רחוב חיים תורן 

 02-5940444טלפון:  

 

 מחוז ירושלים 

 סניפים  פסגת זאב ואזור צפון ירושלים

  פסגת זאב ירושלים 45כתובת:  רחוב חיים תורן 

 02-5940444טלפון:  

 מדריכה:  גב' שרית אלמליח

 

 סניף מזרח ירושלים    

 )ליד רחוב צלאח אלדין( 8כתובת: רחוב אצפהאני 

  02-6281255טלפון: 

 וןלינה גדעמדריכה:  



 

 מרכז הלמידה לעיוור

 02-5883284טלפון     כתובת: האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים   מנהל: מר משה עובד

 yifat@volcoff.comאימייל:    וולקוף, -גב' יפעת נחמיהמדריכה:  

והאוניברסיטה העברית, ממוקם בקמפוס הר הצופים  מרכז הלמידה לעיוור מטעם עמותת על"ה

של האוניברסיטה ומספק שירות לכלל אוכלוסיית לקויי הראייה והעיוורים אשר לומדים במוסדות 

להשכלה גבוהה בארץ. בנוסף, מעניק המרכז מעניק סיוע טיפולי גם לקשישים עיוורים ועריריים וכן 

 לילדים ולמשפחות.  

במרכז הנה הוליסטית בעיקרה וכוללת מענה טיפולי ארוך טווח  הגישה הטיפולית המנחה

המתמקד באופן תהליכי בהיבט הרגשי, בעיקר סביב עיבוד חווית אובדן הראייה, הסתגלות לחיים 

עצמאיים בקהילה, פיתוח מסוגלות אישית וחברתית ועוד. אולם לצד מענה זה הגישה הטיפולית 

ה ברמה הקבוצתית והפרטנית אל מול גופים שונים במרכז נוגעת גם בפעילות סנגור והעצמ

באוניברסיטה ומחוצה לה. גופים כגון: הביטוח הלאומי, משרד החינוך, האוניברסיטה, משרד 

כן אוכלוסיית המרכז מאופיינת ברב גוניות שלה וכוללת בין השאר עולים -הרווחה וכיו"ב.כמו

יותר ועוד. מגוון זה יוצר סביבת עבודה  חדשים, בני המגזר הערבי, צעירים לצד חברים מבוגרים

 מאתגרת, מלמדת  ומעניינת כאחד.

במסגרת ההכשרה המעשית הסטודנטים ישולבו גם במערך הטיפול הפרטני וגם בזה הקבוצתי 

מול אוכלוסיית המרכז ובכללה תלמידי מכינה וסטודנטים. כמו כן יתנסו הסטודנטים בעבודה 

ים להורים עיוורים, לצד מתן הדרכה הורית על בסיס קבוע ו/או ליווי טיפולית מול ילדים עיוורים/ ילד

טיפולי לקשישים עריריים ועיוורים. המפגשים הטיפוליים עם הקשישים ו/או הילדים מתקיימים 

 בבתי המטופלים, פגישות עם תלמידי מכינה/ סטודנטים מתקיימות במרכז עצמו.

יות הכוללות בין שאר: הנחיית קבוצה טיפולית, הסטודנטים יחוו התנסות במגוון מתודות טיפול

 הנחיית קבוצות משימה, טיפול פרטני ארוך טווח, שילוב בכלים יצירתיים ככלי טיפולי ועוד. 

, השעות הנדרשות 8:00-22:00ה בין השעות -המרכז פועל בימים א שעות הפעילות הנדרשות:

מדור ההכשרה. לעיתים נדרשת מהסטודנטים הנן גמישות ומתואמות לשעות המוגדרות ע"י 

 זמינות לקביעת מפגשים טיפוליים בשעות אחה"צ.  

אחת לחודש מתקיימת ישיבת צוות במרכז, בנוכחות הסטודנטים המשתתפים ישיבות צוות: 

 בהכשרה, אשר כוללת עדכונים שוטפים ותכנים העשרתים.

 

 

 

 

 

 



 

 רמת גן – תכנית ״דיור נתמך בקהילה״

  036530904פון:טל  ראשון לציון. 9כתובת: משרדי א.ד.נ.מ בע״מ רח׳ הפזית מנהל: אבי רם  

הרווחה והבריאות , המוסד  -שותפות של ג׳וינט ישראל, משרדי ממשלה -יוזמה של מס״ד נכויות 

 התכנית מופעלת בשיתוף רשויות מקומיות וחברת  א.ד.נ.מ.  לביטוח לאומי וקרן רודרמן

תכנית דיור נתמך בקהילה הינה תכנית המסייעת לאנשים צעירים עם מוגבלויות שונות להתגורר 

באופן עצמאי בקהילה ולממש את רצונם לפתח יכולות חברתיות ותעסוקתיות.הצוות המקצועי של 

התכנית מסייע בעזרת תהליך פרטני, להגשים את מטרותיהם של חברי התכנית ובהן: מיצוי 

חיים עצמאיים בקהילה, פיתוח יכולות תקשורת פנאי וחברה. עבודת הסטודנטים  זכויות, ניהול

בהכשרה, כוללת מבט סוציאלי מעמיק על מאפייני אוטיזם, הפרעות בתקשורת וקשיים חברתיים 

וקוגניטיביים. ההכשרה המעשית מלווה תהליכים פרטניים של חברים ומשפחות, היכרות עם 

 קהילתי.  -שיקום והרווחה, התנסות בפרויקט חברתי ארגונים ואנשי מקצוע בתחום ה

הדרכות וחלק מן המפגשים עם מטופלים יתקיימו במשרדים בראשון לציון.  מקום הפעילויות

בנוסף יתקיימו מפגשים בבתי החברים בתכנית באחת מן הערים בהן פועלת התכנית )רמת גן, 

נה, רעננה ורמת השרון( קיימת גמישות גבעתיים, חולון, בת ים, רחובות, ראשון לציון, נס ציו

 בהתאם למקום המגורים.

מפגשים עם מטופלים יתקיימו בדרך כלל בשעות אחר הצהריים. הדרכות  שעות הפעילות:

והשתתפות בפעילות המתקיימת בשירות תהיה בשעות הבוקר. קיימת גמישות בימים ובשעות אך 

השעות יקבעו יחד עם הסטודנט בתחילת נדרשת פניות גם בבוקר וגם אחר הצהריים )הימים ו

 השנה ביחס לאילוצים שלו וצרכי השירות(.

 

 לוניםבית ספר א

   , רמת אשכול7כתובת: זלמן ארן  מנהלת: מוניקה זלנפרוינד 

 מדריכה:  יעל שחק

 21 -12בית הספר הוא חטיבה ותיכון הנמצא בשכונת רמת אשכול ומיועד לתלמידים מגיל 

 כגון,  נוספות לקויות עם תלמידים גם תלמידינו בין שמוגדרים כבעלי לקויות למידה מורכבות. 

במרחב בו רוב העובדים הם צוות חינוכי ,  .התנהגות בעיות או , אוטיזם , קלה שכלית מוגבלות

הסטודנטים עובדים עם התלמידים .הסטודנטים לעבודה סוציאלית מביאים קול אחר וייחודי

 הם ומסייעים בחיבור מול המערכות הנדרשות בדגש על התלמידים המסיימים את בית הספר. 

 והזכויות המידע הנגשת של בתכניות שותפים כן כמו,  חירום מקרי עם בהיכרות מתנסים

בוקר  -העבודה רובה בתוך בית הספר בשעות הפעילות שלו. וגריםהב לתלמידים הרלוונטיות

                                                                                                         .וצהריים. בימים בהם אין לימודים בבית הספר, הסטודנטים נפגשים עם התלמידים במקום אחר

 .ערבים בשנה בהם הסטודנטים נדרשים להגיע. מועדיהם יינתנו מראש 3ישנם כ 



 

 הגן השיקומי

 02-6332410טלפון:      ירושלים 21כתובת: רח זאב חקלאי      מנהלת: אסנת הר לב

 052-6336991מדריכה: כרמית רובין טלפון: 

ילדים בעלי לקויות שפתיות ומוטוריות אך  80הגן השיקומי הנו אשכול גנים חינוכי שיקומי, בגן כ

 המיועדים מגוונים טיפולים ומקבלים שונות גן בכיתות הלומדים בעלי פוטנציאל קוגניטיבי תקין, 

למרב י , קוגניטיבי שפתי והרגשי. ייעודו של הגן הוא לקדם כל ילד המוטור התפקוד את לשפר

העצמאות בתחומי התפקוד השונים לשפר את איכות החיים שלו ושל משפחתו מתוך כבוד ואמונה 

שלכל ילד מגיעה הזדמנות לחיים מלאים. הילדים מגיעים מירושלים וסביבתה, המסגרת מאופיינת 

טיפוליים  -עבודת הסטודנטים כוללת עבודה טיפולית עם הילדים והוריהם ברב תרבותיות רבה.

יים, דיאדיים וקבוצתיים, בתוך ובזמן הגן ובביקורי בית במידת הצורך, וכן ישיבות צוות רב פרטנ

 מקצועי אחת לשבוע.

 ורביעי  שני בימי או.  8:00-15:00  רביעי וימי  11:00-18:00שעות פעילות ההכשרה: ימי ראשון 

 העבודה בבוקר.. ייתכנו ביקורי בית בשעות אחהצ שיבואו על חשבון שעות 8:00-15:00 בין

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 למידה ימרכז         

 בתי החולים -בריאות    

 

 לבנת וידר ב':   גבבית החולים הדסה רכזת מרכז הלמידה

 livnatw@hadassah.org.ilאימייל: 050-8573278טלפון: 

 

 קדוש-רותי קצבורגגב'  :בבית החולים שערי צדק  רכזת מרכז הלמידה

 rkatzburg@walla.com: למייל   5876114-054טלפון 
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 תיאור המרכז:

 מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה

העובדים הסוציאליים במחלקה לעבודה סוציאלית של בתי החולים האוניברסיטאיים של הדסה מטפלים 

אוטונומית המחלקה לעבודה סוציאלית הינה מחלקה י. סוציאליים של בריאות וחול-פסיכובאספקטים ה

 :-מקצועיים ב-בבית החולים. העובדים הסוציאליים פועלים כחלק מצוותים רב

 דם, נוירולוגיה, -)אורתופדיה, פנימית, אונקולוגיה, המטולוגיה, ילדים, כירורגיה, כלי מחלקות אשפוז

 לב, חדר מיון, יחידות לטיפול נמרץ, שיקום( 

  אונקולוגיה, ילדים(ואשפוזי היום )דיאליזה, מרפאות אמבולטוריות 

 מבוגרים וילדים( המערך הפסיכיאטרי( 

  הוספיס( המרכז לטיפול תומך( 

 

 סוציאלי. -פסיכו-מבוססת על המודל הביו   עבודה סוציאלית בבית חולים

הנחת היסוד היא שאנשים מתמודדים עם המשמעויות שהם מייחסים לחולי ו/או לטיפול רפואי. משמעויות 

-אישיים, מהקשרים הבין-אלה מושפעות לא רק ממצב החולי או הנכות עצמו, אלא גם מגורמים תוך

רבות אישיים של האדם, ממקומו ומתפקידיו במשפחה ומחוצה לה, מהתרבות  והערכים שלו. לכן, ההתע

ומתמקדת בקידום  –מערכתית -הערכה רחבה ורב –סוציאלית -פסיכו-מבוססת על הערכה ביו

 ההתמודדות של החולה ובני משפחתו עם חולי וטיפולים. 

צוות, פניות -פניות של אנשי(הכשרה מעשית בבי"ח מאפשרת התנסות עם סוגים שונים של הפניות 

 שונים. ועבודה בטווחי זמן   reaching-out)עצמיות,

 

 סיבות להפניה לעובד סוציאלי בבית חולים יכולות לכלול:

 מצב רפואי והשלכותיו )התערבות בשעת משבר, התמודדות עם מחלה כרונית ואובדן(. .1

 תגובות רגשיות של חולה או בני משפחתו סביב אשפוז או חולי. .2

 קשיי התארגנות של המשפחה במצבים אקוטיים או כרוניים. .3

 סוציאלי בקהילה.-המבטיחה המשך טיפול רפואי ופסיכותכנית שחרור  .4

נשים נפגעות אלימות, ילדים וקשישים בסכנה, אפוטרופסות,  –התערבות לאור חוקים רלוונטיים  .5

 ועוד.

 צורך בתכנית טיפול משותפת עם גורמים מטפלים בקהילה. .6

 

 



 

 תכנית הלימוד:

 שנה ב' 

בשנה זו יפגשו הסטודנטים מגוון מטופלים ומשפחות המתמודדים עם מצבי חולי שונים גם בבית החולים 

וגם בבתיהם.  במהלך השנה יושם דגש על פיתוח מיומנויות בתחום הטיפול בפרט ובמשפחה, ועל הכרות 

 עם שרותי בריאות ורווחה בקהילה. 

מקרים טיפוליים קצרי טווח בו זמנית וכן  3-4ו ההכשרה תכלול טיפול במקרה ארוך טווח אחד לפחות 

 הקמת פרויקט.

 שנה ג'

מקצועי ועל מיומנויות -בנוסף למשימות הלימוד המוזכרות בשנה ב', יושם דגש על עבודה בצוות רב

 4-6מוגדרות לטיפול במצבי חולי ספציפיים.  ההכשרה תכלול טיפול בשני מקרים ארוכי טווח לפחות  ו 

 קצרי טווח בו זמנית וכן הקמת פרויקט. מקרים טיפוליים

 ימי אוריינטציה וסדנאות בהנחיית הרכזת גב' לבנת וידר

בימים הראשונים להכשרה המעשית, יהיו מספר ימי אוריינטציה מרוכזים בהם הסטודנטים יכירו את 

 מערך בית החולים,  עבודה בצוות רב מקצועי, חוק זכויות החולה ועוד. 

 . 10:00עד 08:00תתקיים סדנא דו חודשית בימי רביעי בשעות  במהלך שנת ההכשרה,

 הסדנא עוסקת בעבודה סוציאלית במערכת הרפואית בכלל ובבית חולים בפרט. 

בסמסטר הראשון המוקד הוא בכלים ובמודלים הרלוונטיים לעבודה סוציאלית בבי"ח )לדוגמה: המודל 

 סוציאלי, התערבות בשעת משבר(.-פסיכו-הביו

השני המוקד עובר לתחומים השונים המרכיבים את העבודה בביה"ח )לדוגמה: אונקולוגיה,  בסמסטר

 אלימות נגד נשים, ילד בסיכון(. 

לסירוגין, מתקיימת סדנא נוספת )"קבוצת ליווי"( שמתמקדת בחוויות האישיות שסטודנט מתמודד איתן 

 עוררים במפגש עם בית החולים. במסגרת רפואית. הסדנא דנה בסוגיות הערכיות ובקונפליקטים שמת

במסגרת תוכנית הסדנאות הסטודנטים משתתפים גם בישיבות צוות של המחלקה לעבודה סוציאלית 

 ההשתתפות בימי האוריינטציה, בסדנאות ובקבוצות הליווי הינה חובה !    בבית החולים.

 סיכום

לידע וניסיון בתחום הכשרה מעשית במחלקה לעבודה סוציאלית בבי"ח הדסה חושפת את הסטודנט 

הבריאות והחולי. המודלים והכלים שהסטודנטים ירכשו במהלך שנת ההכשרה מהווים בסיס לעבודה 

הסטודנטים הם חלק אינטגראלי מהמחלקה לעבודה סוציאלית ולוקחים  סוציאלית מקצועית בכל תחום.

 חלק מלא בפעילויות המחלקה.
הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 שאינם עברייני מין(. אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

  

 



 

 שערי צדק ירושלים הרפואי המרכז

ופועלת למען רווחתו, איכות חייו המחלקה לעבודה הסוציאלית עומדת בחזית הטיפול הפסיכו סוציאלי 

עובדים סוציאליים, אשר נותנים מענה לאוכלוסיית  40 -היא מונה כ  וחווית אשפוז מיטבית של המטופל.

 .במרפאות, במכונים ובמחלקות האשפוז 120המטופלים ובני משפחתם מגיל לידה ועד גיל 

 

פורומים מקצועיים: פורום  פנימיות, פורום כירורגיה,  5העובדות הסוציאליות במחלקה מחולקות ל 

של המחלקה משולבת עבודת  כחלק ממערך הכשרה וכוח אדםאונקולוגיה, נשים וילוד ופורום ילדים. 

 סטודנטים, המשתלבים בעבודת המחלקה בכל הפורומים .

 

 : עובדת בשלוש זירות וליםהח בבית סוציאלית לעבודה המחלקה

 משפחתו האדםו. 

 החולים בית צוות. 

 ובקהילה החולים בבית מקצועיים רב צוותים. 

 

 

 :משפחתו כגון בני מטופלו של צוות העו"ס מולה עשייה תחומי

 טיפול. תכנית והתאמת פסיכוסוציאלית-ביו הערכה ביצוע 

 לקהילה. וליציאה האשפוז לזמן התארגנות, החדש המצב בעיבוד סיוע, רגשית תמיכה 

 כרוני. חולי בתהליך נפשית תמיכה ליווי 

 והזנחה אלימות, לסיכון חשד במצבי התערבות. 

 מרה.  ובשורה פרידה תהליך לקראת והתארגנות תמיכה ליווי 

 ובקהילה החולים בבית מקצועיים רב צוותים. 

 

 

 התערבות ברמה מערכתית מול הקהילה וצוות רב מקצועי בארגון:

 הזנחה. אלימותו, סיכון במצבי משותפת התערבות 

 בקהילה טיפול לגורמי וחיבור תיווך. 

 שחרור. תכנית כולל התערבות להמשך תכנית הבניית 

 בקהילה מקצועיות בוועדות והשתתפות ריכוז – 

 ועוד בקהילה טיפול תכנון וועדות, עירוניות חירום ועדות. 

 ניתוח טרום, הורים: תוהדרכ. 

 

 

 

 



 

 ההכשרהתכנית 

בית חולים כללי, בהיותו מיקרוקוסמוס הינו הזדמנות למידה ייחודית על החברה הישראלית, על הגיוון 

התרבותי שלה, חזקותיה וחולשותיה. זהו מפגש עם האדם באשר הוא אדם, ברגעים ובצמתים חשובים  

עיים , כגון: הערכה בחייו.  התערבויות כפי שנעשות בעבודה השוטפת של בית החולים מקנות כלים מקצו

סוציאלית, התערבות במשבר, מיצוי זכויות ועוד. לכל סטודנט יש מדריך המלווה אותו הן בעבודה -פסיכו

היומיומית השוטפת והן בהדרכות שבועיות. בנוסף בית החולים מפעיל אחת לשבועיים מרכז למידה 

תחומים מתוך העשייה של שמהווה מפגש המאפשר התחלקות בחוויות ולמידה מונחית ומעמיקה של 

 בית החולים.

 התכנית מתאימה לסטודנטים בשנים ב, ג או תכנית המוסמך.

שבועות( –הסטודנטים יפגשו מטופלים מכלל מחלקות בית החולים, בעיקר להתערבויות לטווח קצר )ימים 

 ומטופל/ים לטווח ארוך )חודשים, כולל ביקורי בית/מחלקות המשך אשפוז(

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 שאינם עברייני מין(. אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

  

יכולים לעשות זאת, להצטרף המחלקה מתקיימת בימי שני ואנו מעודדים סטודנטים שישיבת הצוות של 

 בנוסף, מומלץ לסטודנטים להצטרף לישיבות הצוות במחלקות בהן הם עובדים.לישיבה.  

 054-5876114קדוש בטל -מוזמנים לפנות בכל שאלה לרכזת ההכשרה רותי קצבורג

 rkatzburg@walla.comאו למייל 

 

 

 



 

 
 

 

 

 מרכז לימודי 

 בבריאות הנפש

 רכזת מרכז הלמידה: גב  מלי סלע

 050-5764916טלפון נייד            

 mselam@mail.huji.ac.ilאימייל:   

          

mailto:mselam@mail.huji.ac.il
https://youtu.be/kCyo75Je8ag


 

  תיאור המרכז

בני עם ו ה עם אנשים החווים בעיות נפשיותבעבודמתנסה במרכז הלימודי בבריאות הנפש הסטודנט 

 ;ים מבעיות נפשיות קשות וממושכותמשפחותיהם. דגש מרכזי מושם על עבודה עם אנשים הסובל

סגרות העבודה היא במסגרות מגוונות: בתי חולים פסיכיאטריים, ממבוגרים, מתבגרים וילדים. 

ומרפאות קופות חולים.  טלים בקהילה, תחנות לבריאות הנפששיקומיות בקהילה ובבתי חולים, הוס

 בכל אחת מהמסגרות ההדגשים שונים באשר לאופי הטיפול והעבודה הסוציאלית. 

גישות השיקומיות, ברטניות וקבוצתיות בגישות שונות, במיוחד הסטודנט מתנסה בהתערבויות פ

יאטרים, רופאים פסיכ -דינאמיות והמערכתיות. העבודה היא באינטראקציה עם צוות רב מקצועי הפסיכו 

פסיכולוגים, אנשי סיעוד, מרפאים בעיסוק, ומרפאים באמנות. העבודה עם אנשי מקצוע מתחומים שונים 

מאפשרת למידה באשר לתרומתה הייחודית של העבודה הסוציאלית בכלל ובבריאות הנפש בפרט. 

פרט ערבויות המקצועיות ילמד הסטודנט להכיר את מגוון ההפרעות הנפשיות והשפעתן על הבהת

והשפעת הבעיות הנפשיות על חיי המשפחה. יעדי ההתערבות שונים  ותפקודו בתחומי חייו השונים

אישי, משפחה, יחסים בינאישיים,  מו התוךולע –ומגוונים וכוללים תחומים שונים בחייו של המטופל 

: פרויקטים עם ולמען . לדוגמאהפרויקטים שמבצעים הסטודנטים מגוונים , מגורים, ופנאי.עבודה

מטופלים, קבוצה למיומנויות חברתיות, הכנת מסיבת קיץ, קבוצת תמיכה לאימהות, חוברת מידע על 

 שירותים, חוברת מידע על מרפאות שיניים במחיר מוזל לפונים וכו'.

 הסדנ

אחת , 12.00עד  8.30ראשון  בשעות   מילסטודנטים בשנה ב' וג' בישותפת מ המתקיימת סדנ

 וחלקה השני על ידי הרכזת.  החלק הראשון של הסדנא מועבר על ידי הסטודנטים לחודש,

 

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רשימת דוגמאות למקומות הכשרה

 

 מעון ירושלים 

                     02 -6732672  טלפון:    24כתובת: רחוב קורא הדורות      ד"ר י. גינת מנהלת:

                                                                                                   גב' שירי גולד.  מדריכה:

נטנסיבי. טיפול יום אינטנסיבי מיועד לאנשים מעון ירושלים היא מסגרת פסיכיאטרית לטיפול יום אי

במשבר הזקוקים לטיפול אינטנסיבי ומצבם מאפשר להם שלא להתאשפז בבית חולים. העבודה היא 

לפי גישות של טיפול במשבר, וטיפול קצר.הטיפול האינדיבידואלי מיועד לתמוך ולעזור לאדם לחזור 

ודה היא כוללנית ומתייחסת לכל תחומי חייו לתפקוד רגשי, משפחתי ותעסוקתי שטרם המשבר. העב

רופא,  –העבודה היא עבודה בצוות רב מקצועי   חברים ופנאי.  משפחה, עבודה, –של האדם 

                                                   פסיכולוגים, עו"ס, מרפאים בעיסוק, צוות סיעודי ומדריכים.

   15:00הם בבוקר עד השעה   שעות ההכשרה : עיקר שעות העבודה

                                  מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג'( , ולסטודנטים במוסמך

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(.

 

 מרכז ייעוץ למשפחות –מילם 

 , בית הכרם47רח' החלוץ כתובת :   : גב' נעמה אשלומדריכה מנהלת

 
מלווה את בני משפחותיהם של נפגעי הנפש. ההכשרה במרכז מספקת הזדמנות להתנסות  מילם

בטיפול פרטני )גם ארוך טווח וגם קצר מועד( ובטיפול קבוצתי, העברת סדנאות, עבודה מול גורמים 

המרכז פועל בכל ימות השבוע, בשעות   שונים בקהילה והיכרות נרחבת עם מערכת בריאות הנפש.

עבודה לפחות  נדרשתישיבת צוות יום ראשון חלק מהדרכות בימי רביעי בבוקר.   צ.הבוקר ואחה"

 פעם אחת בשעות אחרי הצהריים.

 אפשרות לעבודה בימי שישי. ישיבת צוות ביום ראשון אינה חובה.

 שנה ג' בוגר ומוסמך.

 



 

 בית החולים 'איתנים'

                     ברוו-השירות הסוציאלי : גב' איריס סלע תמנהל בית החולים: ד"ר ג. לובין   מנהל

 02- 5705243טלפון:  

 ד"ר ציפי פרי, גב' תמר אבניר. מדריכות:

לבית הספר לרפואה  ומסונףבית החולים ממוקם על הר איתנים הנמצא בקרבת העיר ירושלים, 

באוניברסיטה העברית ולמרכז הרפואי הדסה. המוסד מחולק לשניים: איתנים תחתית ואיתנים עילית, 

בחלק העליון מחלקה סגורה, מחלקה . ימות מחלקת הילדים ומחלקת הנוערכאשר באיתנים תחתית קי

מקצועי של  -ת רבכל המחלקות כוללות צוו פתוחה, מחלקה לחולים ממושכים, ומחלקת אוטיסטים.

 פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, צוות סיעודי וטיפולים שיקומיים שונים.

 .תאים לשנה ראשונה ושניה של ההכשרה המקצועיתמ

ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות הסטודנטים   דרישה מיוחדת:

 מין(. שאינם עברייני אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

 

 תומכת קהילה –הוסטל המרכז 

 02- 6236599טלפון:    ירושלים 5כתובת: רחוב נרקיס     : מר בני סיימוביץ/ מדריך מנהל

                                                                                       

קהילה תומכת )הוסטל( "המרכז" הינה מסגרת שיקומית המספקת שירותי דיור במסגרת הקהילה 

לאוכלוסיית נפגעי נפש )בשנות עשרים ואילך(. דיירי ההוסטל מתגוררים בדירות באזור מרכז העיר 

יפולי. הסטודנטים מתנסים בטיפולים פרטניים ט-ומקבלים ליווי שוטף, ע"י צוות בתחום השיקומי

צתיים, בקשר עם גורמים בקהילה ובמערכת בריאות הנפש ומשתלבים בפעילויות השונות וקבו

 שיבות צוות, ישיבות קהילה ופרויקטים שונים. י -המתקיימות בהוסטל, כגון 

 עיקר העבודה בשעות הצהרים ואחה"צ .קיימת גמישות בימי ההכשרה.מיקום ושעות ההכשרה: 

ימי הישיבות יקבעו במשותף עם הסטודנטים  חובה.ההשתתפות בישיבות הצוות הינה ישיבות צוות:  

 בתחילת השנה.

 מתאים לשנה ראשונה ושניה של ההכשרה המקצועית

 

 

 

 

 

 

 



 

 הוסטל ה"שלום" לשיקום נפגעי נפש

                                                                                                                   050-7663163טלפון נייד:   מנהלת : גב' כבת רדה 

 בית צפפה 

 .נקבעטרם  מדריכה:

שר נחשב , הוסטל שיקומי אאנשים, גברים ונשים 24-הוסטל למגזר הערבי, הוסטל דירות, מיועד ל

, תעסוקה, פנאי צרכיות לכל דייר לפי ישיקומית אשר מובנ תכנית בודה ע"פמגורים לדיירים. ע למקום

וסטל: מנהלת, , מעקב רפואי ופסיכיאטרי. הצוות העובד בהקשר עם משפחה ומנויות יומיומיות,מי

עם העבודה מתבצעת בשותפות עובדים סוציאליים, אח, פסיכיאטר, אם בית, מדריכים, פועלת ניקיון. 

 , בתי חולים פסיכיאטריים.                                                                                              י טיפול שונים: סל שיקום, ביטוח לאומי, מקומות תעסוקהגורמ

 ומשפחתית.   דגש מרכזי מושם על השגת אווירה ביתית

  בשעות הצהרים ואחה"צ. עיקר העבודהמיקום ושעות ההכשרה: 

 15.00-16.30ראשון ימי ישיבת צוות 

 מתאים לשנה ראשונה ושניה של ההכשרה המקצועית.

 

 דרום –תחנה לבריאות הנפש 

   31כתובת: רחוב שלום יהודה   גב' שושנה סוויט  מדריכה:/   מנהלת: ד"ר ד. גפרית

 02 -6721531טלפון:  

 השירותים שהתחנה מספקת: טיפול בוגרת של דרום ירושלים. ההתחנה מטפלת באוכלוסייה 

אנשים הזכאים לשירותי יחידה טיפולית לבניית תכנית שיקומית עבור פסיכותרפויטי פרטני וקבוצתי, 

והיחידה לטיפול בקשישים. הסטודנטים מקבלים לטיפולם מספר פונים לטיפול פרטני וכן  סל שיקום

 הטיפוליות. הדגש בעבודה הוא על קשר אישי תומך עם הפונה משתלבים בעבודה באחת מהמסגרות

פסיכיאטרים,  כוללותוך מגע שוטף עם הקהילה על פי צורכי הפונה. הצוות בתחנה הוא צוות רב מקצועי 

 בעיסוק.  הפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אחות ומרפא

 חובהההשתתפות בישיבות הצוות המתקיימות ביום שני בבוקר ישיבות צוות:  

 נדרשת עבודה אחרי הצהריים שעות ההכשרה : 

 (, ולסטודנטים במוסמך.'מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 ילי, ולגברים שאינם עברייני מין()חיסונים, מנטו, רישום פל

 

 

 



 

 סל שיקום
 

 המשרדים ברחוב יפו )ליד השוק( –  מדריך: נימרוד גוטסמן.

לעזור לאנשים לממש את  שיקומית עם אנשים שעברו וועדות סל שיקום, במטרה –עבודה טיפולית 

צוות יקבעו בתאום כמו כן מעורבות בפרויקטים של סל שיקום. ישבות  בוועדה דרך קשר טיפולי. שנקבע

 עם הסטודנטים

 שעות גמישות. העדפה לעבודה אחרי הצהריים.

 

 ירושלים מערב –התחנה לבריאות הנפש                  
  

 02 -6434378טלפון:    36רחוב יאנוש קורצ'ק כתובת:    מנהלת: ד"ר אורלי יציב
 אלעזר-גב'  רותי גוטר מדריך:

תושבי מערב ירושלים. בתחנה ניתן טיפול אינדיבידואלי, זוגי, בתחנה מטופלת אוכלוסיית מבוגרים 

 סוציאליות מגוונות-רבויות פסיכומשפחתי וקבוצתי קצר וארוך טווח. העבודה עם הפונים כוללת התע

כולל קשר עם גורמים בקהילה, מיצוי זכויות, שיקום, לווי בהשמה מקצועית וכו'. כל סטודנט יהיה נוכח ו

בנושאים שונים )קליטה, מיון, משבר, משבר פסיכוטי ראשון, וטיפול בחולים  במספר ישיבות צוות

ת בקבוצה טיפולית ובהדרכת צוות על טיפול קבוצתי. \הממושכים(. ישנה אפשרות להשתלב כרשם

הסטודנטים מקבלים בין ארבעה לחמישה טיפולים ארוכי טווח מתור המתנה לפסיכותרפיה ומקבוצת 

 שיקומיות ממוקדות וקצרות טווח.-סוציאליות-כן תתכנה התערבויות פסיכוהחולים הממושכים, כמו 

 על הסטודנט להציג טיפול בסוף השנה בישיבת הצוות הכללית.

פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי סיעוד ומרפאים  -הצוות בתחנה הוא צוות רב מקצועי 

 צרכי הפונים, התחנה והסטודנט. באומניות. בשעות העבודה נדרשת גמישות בהתאם ל

 הפקת המירב  ממקום ההכשרה מתאפשרת כאשר ההכשרה מתפרשת על שלושה ימים, 

 כולל כמה שעות אחה"צ.

 חובה.הישיבות מתקיימות בימי שני וההשתתפות הינה ישיבות צוות: 

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות  דרישה מיוחדת:

 )חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(.

 מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג'( , ולסטודנטים במוסמך.

 



 

 

 ירושלים צפון –מרכז קהילתי לבריאות הנפש 

           02 -5374505טלפון:   16כתובת: רחוב שמעון החכם  .  מנהל: ד"ר פרידמן ביתיה 

 מדריכה: ד"ר מירי ורד 

מבוגרים ופסיכוגריאטריה וכן צוותי  נוער, הנפש פועלים צוותי טיפול בילדים,במרכז הקהילתי לבריאות 

פסיכו סוציאלי. ההכשרה המקצועית של הסטודנטים מתקיימת בצוות מבוגרים וכן במסגרות  םשיקו

השיקום הפסיכו סוציאלי. במקום פועל צוות רב מקצועי הכולל עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ורופאים 

 -וכן מתמחים וסטודנטים. ישיבות הצוות של צוות המבוגרים מתקיימות בימי חמישי בבוקר בשעות מ

וכוללת לסירוגין הצגות מקרה ודיוני צוות בעבודה השוטפת. ההתערבויות פרטניות  10:00עד    8:30

 פרויקט קבוצתי.ו

 מומלץ מאד להשתתף בישיבות הצוות המתקיימות בימי חמישי   ישיבות צוות:

 :  עבודת הצוות וההדרכות מתקיימים בבוקר והעבודה הטיפולית אחר שעות פעילות ההכשרה

                                                                                             רים בשל מצוקת חדרים. הצה

 יום הכשרה אחד חייב להיות שני או חמישי.

 מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג'( , ולסטודנטים במוסמך.

 מפעל מוגן "אסיא טכנולוגיות"
 .02 -5953580  050-6242881 -טלפון   27האומן  -כתובת    גב' יעל רוזנברג ומדריכה:מנהלת 

 מקום תעסוקה שיקומי לצורך הקניית הרגלי עבודה ומיומנויות הנדרשות לעבודה בשוק החופשי 

  לאריזת נקי חדר, מסמכים סריקת בתחומי שונות עבודות יש במפעל והכשרות בתחום התעסוקה.

  .והדפוס הפרסום בתחום עבודות וכןמוצרים רפואיים, הרכבה של מוצרים 

  המפעל פתח "תעסוקה מעברית" חדשה, שצפויה להכשיר עובדים לעולם הדפוס.

  .8-16:00שעות העבודה במפעל המוגן הן 

ליום ראשון בו מתקיימות ישבות צוות, ההשתתפות ימי ההדרכה יכולים להיות גמישים, פרט 

 בישיבות הינה חובה

 

 

 

 



 

 קופת חולים "מאוחדת"

 02 -6215444טלפון:    19רחוב שמאי  :כתובת   מנהל: דר' שרון לוי

 מדריכה: גב' אפרת בירנשטוק.

 מרפאה של קופת חולים "מאוחדת" המיועדת לתת מענה לבעיות נפשיות של חברי הקופה.

אנשי  פסיכיאטרים, פסיכולוגים, –מקצועי  ה בצוות רבהעבוד. מתקיימות פגישות פרטניות עם האנשים

 שיבת צוות ביום שני, נוכחות חובה.י סיעוד. 

 

 הוסטל "בית גלעדי"

                                            ריך: יבגני פאיקיןדמ   מנהלת: גב' אתי בראון
  02-6796844, 02-6481120טלפון:  , ירושלים24כתובת:  התקופה 

 דירות לדיירי ההוסטל בלבד ןבבנייהוסטל בית גלעדי הוא הוסטל למתמודדים נפגעי נפש. ההוסטל שוכן 

, חלקם וותיקים ביותר בהוסטל 65שנה ועד  30-ברחוב התקופה. הדיירים הם בטווח גילאים מגוון בין כ

עו"סים  ואחרים מצטרפים מדי כמה חודשים. בהוסטל צוות רב מקצועי המורכב ממנהלת עו"סית,

בעיסוק, אחות, אם בית, מבשלת ומנקה. כולם שותפים לתפיסה השיקומית ועובדים נוספים, מרפאות 

 חמה, מקצועית ומכילה.  ההאווירלפיה. הדיירים והצוות מכירים היטב סטודנטים למיניהם. 

ה הינישיבות שתתפות בבימי ראשון, האחת בבוקר והשניה בין ארבע לשש אחה"צ. ה ישיבות צוות

 .אחה"צ בשעות העבודה היא בחלקה  חובה.

 ירושלים והדרוםביחידת השמה נתמכת בקהילה   –יה"ב 

  073-2101642: טלפון  ירושלים, תלפיות, 27 האומן' רח  משיח עפרה: גב' ומדריכה מנהלת 

 אנשים. הנורמטיבי העבודה בעולם השתלבותם בתהליך מוגבלות נפשית עם אנשים מלווה הב"י יחידת

 התנסו שלא אנשים: שונים תעסוקתיים צרכים בעלי והם בחייהם שונים בשלבים  הסיוע לקבלת פונים

 עם מתמודדים הם שלאחריו משבר שעברו או רבות שנים עבדו שלא אנשים לצד, בתעסוקה עדיין

 של הערכה: הכוללת המשותפת לעבודה הבסיס מעמיקה הם והכרות קשר יצירת. שונה חיים מציאות

 קשר, עבודה לראיונות הכנה, משותף עבודה לחיפוש מתאימים תחומים בחירת, תעסוקתיות יכולות

 והתמודדות עבודתו תקופת במהלך האדם ליווי, מוצלחת והשתלבות עבודה חיפוש סביב מעסיקים עם

 שלל עם הכרות מעמיק קשר וכוללים טווח ארוכי הינם התהליכים מציבה. שהעבודה האתגרים עם

 גם התפקיד. האדם של העבודה במקום או במשרד לרוב קבועים הם המפגשים. האדם של חייו תחומי

 גורמים עם ןקשר, מעסיקים עם פגישות, מתמודדים עם לפגישות)  למשרד מחוץ ויציאה ניידות כולל

 ההכשרה של השני היום לגבי,  13:30 עד 9:30 משעה ראשון בימי הן הצוות . ישיבות(ועוד מקצועיים

    .הפעילות בשעות מסוימת גמישות וכן היום בבחירת גמישות מתאפשרת –



 
 

 חוב הלני המלכה, ורחוב יהודה.ר -"סוטריה"
 

 אברמוביץ  מדריך: עמרי
 מדריך: ד"ר שמעון כץ

 
בתי קהילה אחד במרכז העיר )גברים( ואחד בבקעה )נשים(, המיועד לטיפול באנשים הזקוקים  2

לטיפול אינטנסיבי )אשפוז(.זוהי חלופת אישפוז פסיכיאטרי בקהילה, בתנאים מוגנים ועם לווי אינטנסיבי 

 של צוות מקצועי ומדריכים.

 שתיים לארבע.  במרכז העיר יום שלישי הוא יום של ישיבות, ישיבת צוות בין 

 .בבקעה יום ישיבות ביום שני. מומלץ מאוד להיות בישיבת צוות   

 שנה ג' בוגר ומוסמך.

 מקומות הכשרה מחוץ לירושלים

 

 בית חולים פסיכיאטרי אברבנאל

 חור.-מנהל בית החולים: ד"ר יהודה ברוך,    מנהלת השירות הסוציאלי: הגב' עינב בן

 03-5552626טל.    , בת ים,  15הכתובת: רח' קק"ל 

 , גב' הדס גייכמן.אילסר-ניסןגב' קרן  מדריכה:

חולי  300ביום נתון מאושפזים בו יותר מ  ,ואי לבריאות הנפש ע"ש דון יהודה הגדול ביותרהמרכז הרפ

איש בעבור תושבי הערים  ןממיליומעל ל לכך המוסד נותן שירות אמבולטורי נפש בכול הגילאים. מעבר

מהשנייה על פי אופי החולים  תאח הנבדלותהמוסד בנוי על בסיס מחלקות . תל אביב יפו, חולון, בת ים

לתת מענה למטופלים שמתקשים בתפקוד בקהילה.  ומטרתןשיקומיות הנן אשפוז המחלקות  .וגילם

צוותים סיעודיים,  הצוות המטפל בבית החולים מורכב מספקטרום רחב של מטפלים שכולל פסיכיאטרים,

 תרפיסטים ועוד.פסיכולוגים, עובדים סוציאליים צוותי ריפוי בעיסוק, 

 .מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג'( , ולסטודנטים במוסמך

 

 

 

 

 



 

 רעננה )חברת א. ג דיור( -הוסטל רענן 

 סעדיה-מנהלת: לילך לטקר

 , רעננה                  19כתובת: רחוב שבזי 

 0547-330520או  09-7744621טלפון:  

 מורה.-גב' מאיה קרמר מדריכה:

)כוללני הוסטל רענן מהווה מסגרת שיקומית לנפגעי נפש שעברו ועדת סל שיקום. ההוסטל הינו משולב 

. מטרת המגורים בהוסטל היא פיתוח 30-65דיירים. גילאי הדיירים נעים בין  30-ומתוגבר( ומיועד ל

הדייר והצוות  בה תכנית שיקום אישית לכל דייר עצמאות, העצמה וצמיחה אישית. לצורך כך נבנית

ומדריך שיקומי לכל דייר בהוסטל מוצמד מתאם טיפול  המקצועי מציבים מטרות לעבודה משותפת.

סטודנטים יתנסו בליווי פרטני של דיירים/ות ההוסטל,  אשר יחד עם הדייר בונים תכנית שיקום אישית.

כמתאמי טיפול יהיו בקשר עם שירותי  השנה ההולם את צרכי הדיירים/ות, פרוייקט במהלך יעשו

פים בקהילה. בנוסף, תעסוקה שיקומיים, מועדונים חברתיים, בתי חולים פסיכיאטריים וגורמים נוס

 ישתלבו בפעילויות נוספות של ההוסטל כגון: ישיבת צוות, ישיבת דיירים ואירועים מיוחדים. 

שעות רוב הדיירים בשעות הבוקר נמצאים במסגרות תעסוקה וכתוצאה מכך שעות ההכשרה: 

 ההכשרה יהיו בעיקר בשעות הצהריים ואחר הצהריים. 

  השתתפות חובה! -14.00עד   12.30הישיבות מתקיימות בימי שלישי בין השעות ישיבות צוות: 

 מתאים לשנה ראשונה ושניה של ההכשרה המקצועית.  

 

 

 תחנה לבריאות הנפש פתח תקווה

 , פתח תקווה31כתובת: רח' אחד העם מנהלת: גב' חיה ישראל    

 03-9302018, 03-9312098טלפון 

. פתח תקווהבתחנה מטופלת אוכלוסיית מבוגרים תושבי  מדריכות: גב' חנה רוזנברג, גב' סבינה חכם.

בתחנה ניתן טיפול אינדיבידואלי, זוגי, משפחתי וקבוצתי קצר וארוך טווח. העבודה עם הפונים כוללת 

שיקום, לווי  כולל קשר עם גורמים בקהילה, מיצוי זכויות,וסוציאליות מגוונות, -התערבויות פסיכו

הצוות בתחנה  .בהשמה מקצועית וכו'. הסטודנטים מקבלים בין ארבעה לחמישה טיפולים ארוכי טווח

פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי סיעוד ומרפאים באומניות.  -הוא צוות רב מקצועי 

 בשעות העבודה נדרשת גמישות בהתאם לצרכי הפונים, התחנה והסטודנט. 

 אפשרויות להשתלבות בעבודה: ות שתיקיימ



 

 יום א' יום ארוך + יום נוסף לבחירת הסטודנט.. 1

 . עבודה בימי שני וחמישי.  ביום שלישי מרכז למידה חובה לכולם )פרט למי שזה עבורו יום לימודים(.2

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים שאינם עברייני מין(.)

 מתאים לשנה שניה של ההכשרה בבוגר)שנה ג'( , ולסטודנטים במוסמך.

 

 

 ןציונה מב"-יעקב נס–המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר 

                                                                                      יעקב  -, באר1דרך רבין  כתובת :שאתי  –עמית נחום  -מנהלת השירות הסוציאלי :

 08-9258484טלפון 

המרכז מאחד שלושה קמפוסים לטיפול במצבים נפשיים, הכולל מחלקות אשפוז ושיקום, מחלקת ילדים 

בתחום בריאות הנפש,  םונוער, יחידות יום  ומרפאות מומחים. המרכז מציע מגוון טיפולים ושירותי

, ם, אפקטיבייםמצבים פסיכוטיי  -ברמות שונות של מצוקה ופגיעה נפשית הכוללים : הלאוכלוסיי

. הצוות הינו מולטידסציפלינארי, ומתייחס םהפרעות אישיות ומצבי משבר , טראומות ומצבים נירוטיי

וכר להתמחות בפסיכיאטריה, ביולוגים, פסיכותרפיסטים, סוציאליים ושיקומיים. המקום מ םלהיבטי

פסיכולוגיה קלינית, הכשרת עובדים סוציאלים ועובדי סיעוד. הסטודנטים משתלבים במחלקות השונות  

 )באר יעקב נס ציונה( ובמרפאות ) באר יעקב, רמלה, לוד, רחובות, יבנה(.

 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 



 

 

 

  מרכז למידה רב תחומי   

 גב' פראו כץע"ש        

 
 מר עמי קרצ'מררכז מרכז הלמידה:     

     054-9299616טלפון:  נייד               

 amietty@walla.comאימייל:                

                                                  

 

mailto:amietty@walla.com
https://youtu.be/w0-BuiFhfvc


 

 

ן, התמכרויות "קומרכז למידה רב תחומי: ת

 םושירותים ייחודיי
באוכלוסיות מגוונות, ומאפשר התנסות בעבודה טיפולית שקומית, בני המרכז מאגד בתוכו סוכנויות העוסקות 

ומנוכרות  נוער ומבוגרים, בני משפחה מכורים ולא מכורים, עבריינים ו"נורמטיביים", ומגוון של אוכלוסיות מודרות

במודלים חברתית. לאור זאת, מרכז למידה זה חושף את הסטודנטים לסוכנויות ואירגונים  ייחודיים אשר עוסקים 

להתפתחות  המחויבות החברתית והמקצועית בארץ לאוכלוסיות במצוקה הביאה שונים לטיפול, שיקום וחקיקה

טיפול ולחקיקה בתחומים שונים, אשר מעניקים לעובדים סוציאליים תפקיד ייחודי ו מודלים שונים של שיקום

 .ומרכזי באבחון, טיפול והגנה במצבי סיכון, עבריינות והתמכרויות

עשייה שקומית וטיפולית,  ולפתח רגישות מקצועית ושיקול דעת, שיאפשר שמטרתהמאפשר הכשרה  זה מרכז

ובשעת הצורך הפעלת חוקים כחלק ממרכיבי התערבות מקצועית, על בסיס ערכי המקצוע והאתיקה של העבודה 

ולית, מתן יעוץ, ולעיתים הסטודנטים ישולבו בצוותים ובשירותים העוסקים בהתערבות מקצועית טיפ הסוציאלית.

התערבות הקשורה  בהפעלת סמכות וחוקים כגון: פקודת שירותי המבחן, חוק הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול, 

חוק הנוער טיפול והשגחה, חוק חסרי ישע, חוקים הקשורים לאלימות במשפחה, חוקי אפוטרופסות ועוד.  באשר 

אישית, -אישית, בין-אקטיביים היא בעיה תוך-ות לחומרים פסיכוההתמכר -לאוכלוסייה הספציפית של מתמכרים 

גומלין עזה זה עם זה. לכן, העבודה הסוציאלית -משפחתית וחברתית כשכל הגורמים הללו נמצאים בהשפעת

התערבות שונות ומשולבות, שיקומיות וחקיקתיות, שאליהן יחשפו הסטודנטים במהלך -בתחום דורשת מיומנויות

 ההכשרה.

 הסדנ

במסגרת המרכז הלימודי תתקיים סדנה המבוססת על הרצאות, הצגות מקרה ועל סיורים במסגרות שונות 

הרלוונטיות לתחום, כולל יחידות עירוניות, מרכזי יום, קהילות טיפוליות. מטרת הסדנה היא להכיר ארגונים 

 יטות טיפול שונות.ולהעשיר את הסטודנטים תוך ברור המשמעויות הספציפיות של גישות תיאורטיות וש

 היא חובה.  ההסדנה מהווה חלק משעות ההכשרה. הנוכחות בסדנא

הערה: בכל מקום הכשרה יש לקחת בחשבון שיתכן ויידרש ערב / אחה"צ אחד בשבוע )לשם הפעלת קבוצה 

 למשל או אירועים חד פעמיים וכו'(. 

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 



 

 

 מקומות ההכשרהדוגמאות ל רשימת

  שרות מבחן לנוער

 מחוזית –קצינת מבחן לנוער  –מנהלת: יוכי דיאמנט 

 מזרח העיר  מדריך: נביה חורי   6218501טלפון: 

שנפתח נגדם הליך פלילי בחשד לבצוע עבירות. קצין  12-18סמכותי, מטפל בבני נוער גילאי  יטיפולהשרות הוא 

המבחן מלווה את בני הנוער מרגע פתיחת התיק עד לעמידתם לדין בבימ"ש לנוער. חלק מבני הנוער נשאר 

התנהגותית.  תקוגניטיביהטפול הוא פרטני וקבוצתי כשהגישה הבסיסית    לטפול בצו בית משפט בשרות מבחן.

הנער והוריו, כתיבת חוות דעת למשטרה, קשר עם  ףבשיתוסוציאלית  -התנסויות הסטודנט כוללות חקירה פסיכו

לנער בהתאם לצרכיו, התערבויות לטווח זמן קצר/ארוך, וכתיבת  תטיפוליגורמי טפול בקהילה, בניית תוכנית 

ילמדו הנושאים: חקירה פסיכוסוציאלית )אינטייק(, ה לעבודה סוציאלית מעבר להכשרתזכיר אודות הנער לבימ"ש.

 נוער בסיכון.ועבריינות בני נוער

 ההכשרה מיועדת לסטודנטים שנה ג' בלבד

 שעות פעילויות ההכשרה:  עבודה בשעות אחה"צ באחד מימי ההכשרה

 

 שירות מבחן למבוגרים ירושלים

 ירושלים 236כתובת: רחוב יפו     מנהל: מר אפרים שמאש

 תנעמיניסים, אביגיל -מדריכות: מיטל כהן, הדס בן          02-5310400טלפון: 

הנו שירות סוציאלי ממלכתי במשרד הרווחה, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת שירות המבחן למבוגרים 

פלילי, וכן העבודה בשירות המבחן היא מתן שירותי אבחון, פקוח טיפול ושיקום למעורבים באירוע  אכיפת החוק.

.התפיסה המקצועית המכוונת את עבודת השרות 18מתן שירותי אבחון לנפגעי עבירות מין  ואלימות  מעל גיל 

מדגישה את מקומו של הפרט בתוך ההליך המשפטי, ומטרתה מניעת עבריינות באמצעות הליך שיקומי, המותאם 

 המופנים.לרמת הסיכון, לנסיבות אישיות ולפוטנציאל השינוי של כל אחד מ

ידי מערכת -, אשר עברו עבירה פלילים ומופנים לשירות המבחן על18אוכלוסיית היעד היא אנשים ונשים מעל גיל 

 אכיפת החוק; בתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות ולשכות  התביעה  במשטרת ישראל.

ני, קבוצתי ומערכתי.   ההתנסות סטודנטים בשירות המבחן מתנסים בכתיבת תסקירים לבתי משפט, טיפול פרט

בשירות המבחן כוללת גם השתתפות באוריינטציות המועברות ע"י עובדי השירות ומתייחסות להיבטים ייחודיים 

 סוגי עבריינות, אבחון של העבודה בשירות המבחן.מעבר להכשרה לעבודה סוציאלית ילמדו גם הנושאים הבאים:

 טיפול סמכותי,

 צהריים באחד מימי ההכשרה.-ההכשרה:  עבודה בשעות אחרשעות פעילויות 

 השירות מיועד לסטודנטים דוברי עברית ולסטודנטים דוברי ערבית.



 

 

 החטיבה לקידום נוער וצעירים                                       

 6246954: פוןטלם , -י 8אדלר  וברחכתובת:     צחי גולןמנהל: 

בני נוער וצעירים בבאיתור מניעה וטיפול  :לחברה ולנוער בעיריית ירושלים. עוסקתהחטיבה משתייכת לאגף 

, רובם בני שכבות מצוקה. הנערים/ות מאופיינים בקשיי הסתגלות 14-26בגילאי  םסוציאליי-בעלי קשיים פסיכו

רות נורמטיביות להחרפת הקשיים בתחומים כמו: ניתוק ממסג ןבסיכוסוציאלי ו/או נמצאים -ותפקוד על רקע פסיכו

ת, הסתבכות בפלילים, יעבריינ להתנהגות )משפחה, עבודה, לימודים, צבא(, הידרדרות לחברה שולית ו/או

רובם חוו הזנחה רגשית, חלקם נחשפו להתעללות פיזית ו/או מינית.  שימוש בסמים וקשיי הסתגלות לצבא.

או דימוי גוף נמוכים, שאלות סביב זהותם ( בקשיים נפשיים ) בטחון עצמי, דימוי עצמי ו/ -מאופיינים בקשיים תוך 

, קשיים בהתמדה ובקבלת תאישיים ובתפקוד כמצוין לעיל  + קושי בדחיית סיפוקים, התנהגות אימפולסיבי-בין

 –מקצועי העובד בגישה מערכתית, בשיטות: "דלת פתוחה" -העבודה הטיפולית מתבצעת בצוות רב מרות.

" תוך עבודה עם יישוג" – reaching-out -וכלוסיית היעד אל העובד המטפל ושמשמעה נגישות מיריבת של א

 .טהקליינהנבחרים על פי מצבו וצרכיו של  יובעיתובסביבתה הטבעית, במקום  ההאוכלוסיי

להפחית מצוקה,  :היעד, במגמה תאוכלוסיימטרת ההתערבות: איתור, מניעה וטיפול בקשיים של הנמנים על 

אישי ואת כישורי ההשתלבות במערכות -אישי, התוך-הבין התפקודלגייס ולהעשיר כוחות ולשפר את איכות 

 חברתיות, תעסוקתיות ולימודיות.

 ג' ישובצו, במסגרת צוותים בחטיבה, בעבודת שטח בשכונות מצוקה.-שנה ב' או –הסטודנטים 

 

 הכשרה בצוות סמים

 רכזת: יפה אזולאי

 054-4517751ך: דני ברוקס     טלפון: מדרי

 

 הכשרה בצוות דרום ירושלים

 053-7769436רכזת : חני כהן   

 050-6560262מדריכה: נעמה שילה   

הר חומה, ארמון  צוות דרום בחטיבה לקידום נוער וצעירים בעיריית ירושלים משלב עבודת שטח בשכונות גילה,

-הטוסטר-בתי ספר, מועדון נוער בשכונת ארמון הנציב ובית קפה טיפולי קטמונים ותלפיות. עבודה בתוך  הנציב,

 בשכונת גילה.

מתוך תפיסה לפיה העבודה הטיפולית המיטבית תהיה בשטח הטבעי של הנערים/ות ומתוך עבודה משותפת זאת 

תית. העבודה מאפשרת התנסות בטיפול פרטני ובהתערבות קבוצ.עם כל הגורמים הרלוונטיים בחיי המתבגרים

 .בעבודה בצוות דינמי ומקצועי ומחויב לנערים /ות

 יש לשמור להכשרה שעות אחה"צ / ערב אחד.

 



 

 

  בירושלים - פליטים ומבקשי מקלט 

 גב' איבון דויטש  מדריכה:

פליטים ומבקשי מקלט מסודן, אריתריאה ואתיופיה וביניהם משפחות  1000-בעיר ירושלים חיים היום למעלה מ

עם ילדים. פליטים אלו נמלטו מרצח עם, מלחמות, ורדיפות על רקע לאומי, אתני ודתי ממדינות אשר נציבות 

האו"ם לפליטים מכירה באיסור לגרש חזרה לתחומן בשל המצב השורר בהן וסכנת החיים הנשקפת לחוזרים 

 לתחומן. 

יומיים: קשיים פסיכו סוציאליים,  -ובר באוכלוסייה מוחלשת ומודרת אשר מתמודדת עם קשיי הישרדות יוםמד

כלכליים, חברתיים ותרבותיים. נכון להיום אוכלוסייה זו תלויה באופן מלא במתנדבים בעיר ירושלים. הרשויות, 

סיסית בלבד )כגון חיסונים והתערבות במסגרת המנהל לשירותי קהילה, מספקות לאוכלוסייה זו שירותים ברמה ב

סוציאלית במצבי חירום(. משרדי הממשלה אינם רואים את אחריותם הכוללת בטיפול באוכלוסייה זו, אלא רק  

וזאת בכפוף לאמנות בינלאומיות. בכל הקשור לתחומי רווחה, אין טיפול בשגרה ואין עבודת  –במקרי חירום 

פועלת בירושלים התארגנות וולונטרית של פעילים  2007ה מאז שנת מניעה. לפיכך, לאור ואקום חברתי ז

חברתיים ומתנדבים אשר מעניקים סיוע הומניטארי לאוכלוסיית מבקשי מקלט ופליטים המתגוררת בעיר. 

התארגנות זו פועלת בשיתוף פעולה עם ארוני הסיוע המסייעים לפליטים בישראל אך אשר אינם פועלים בעיר 

 ירושלים. 

דר מענה ממשלתי כלל הפעילות למען אוכלוסייה זו בעיר ירושלים מתבססת על התארגנות וולונטרית של בהיע

מתנדבים. לפיכך אנו זקוקים לסטודנטים שיצטרפו למערך הסיוע. מטרת הפרויקט היא לשפר את איכות החיים 

בגינה הגיעו ארצה במקביל  של משפחות ויחידים אלו, אשר נושאים על גבם את הצורך להתמודד עם חוויות העבר

לקשיי ההישרדות וההתאקלמות בארץ, לסייע להם לרכוש כלים שיקלו על השתלבותם בארץ, לתמוך בהם 

 בתהליכי ההתמודדות עם מציאות חייהם היומיומית ועם הצורך להתמודד עם הקשיים הנובעים מחיי הפליטות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הרשות לשיקום האסיר הוסטל                                

 050-821-0042מדריך ומנהל: אורי שכטר    טלפון: 

אשר הגדיר  (1983מתוקף חוק הרשות לשיקום האסיר )התשמ"ג  1984הרשות לשיקום האסיר נוסדה באפריל 

אסירים  את תפקידי הרשות, סמכויותיה, דרכי פעולתה וניהולה. הרשות הוקמה כדי לזרז את הטיפול בשיקום 

. חוק שחרור על תנאי ממאסר מתנה את שחרורו על משוחררים והבעיות הנלוות לכך, על בסיס מדיניות כוללת

 תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת התנאי, בתוכנית טיפול בפיקוח הרשות לשיקום האסיר. 

השיקום המוצעות מערך ההוסטלים נותן מענה לאוכלוסיית קצה הרצף של האסירים המשוחררים  תכוניותמקרב 

חזרה  -ומקבל את האסירים בעלי הצורך בטיפול ופיקוח האינטנסיביים ביותר, בעלי רמת רצידיביזם )מועדות

 -מסגרת טיפולית "הוסטל ירושלים" הינו לכלא( גבוהה, חסרי עורף משפחתי אשר זקוקים ללווי מקיף וממושך.

שיקומית לאסירים משוחררים אשר נגמלו מסמים ומעוניינים לשקם את חייהם. בהוסטל אשר מהווה גשר בין 

, העוברים תהליך 20-60עשר דיירים, גברים בגילאי -שנייםהחיים מאחורי סורג ובריח ובין הקהילה מתגוררים כ

מהווה פלטפורמת מסגרת ההוסטל  ה הנורמטיבית.אינטנסיבי אשר נועד להכין אותם להשתלבות בחברטיפולי 

מאפשרת לדיירים לרכוש כלים תפקודיים ורגשיים לניהול שגרת חיים נורמטיבית ונקייה השתייכות משפחתית ה

מסמים, תוך שמירה על יציבות תעסוקתית. זאת, באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי, מענה וליווי  תעסוקתי, רכישת 

 21משך הטיפול הינו .  ועוד העשרה ,אירועי תרבות, יהול כלכלי עצמאי, שיקום משפחתיכישורי חיים, כלים לנ

חודשים ולאחר מכן שוכרים דירות באופן עצמאי בסביבות  9חודשים מתוכם מתגוררים המטופלים בהוסטל במשך 

סיס בבהתפיסה התיאורטית העומדת  ההוסטל למשך שנה בה הם מצויים בקשר מעקבי עם מסגרת ההוסטל.

גישה זו מדגישה את חשיבותו של הזולת, לרוב האם, בתהליך  . גישת יחסי האובייקטהינה הטיפול בהוסטל 

עיצובה של האישיות הבריאה או הפתולוגית ואת חשיבות היחסים עם הזולת בתהליך הטיפולי בדרך להחלמה 

מעבר". על פי התיאוריה ה"אובייקט  ושג מרכזי בתיאוריה של ויניקוט אשר מקבל ביטוי בתפיסת ההוסטלים הינומ.

ילדים מתקשרים לאובייקט מסוים אשר מלווה אותם במעבר מהתלות הינקותית לעצמאות בוגרת בעתיד. 

אובייקט המעבר מאפשר פרידה הדרגתית מהאם ומהווה ייצוג שלה עבור הילד כאשר אין היא נמצאת בקרבתו 

תית ינקותית, המתבטאת הן בשימוש הכפייתי בסם והן בשהות (. ההוסטל נמצא בין החוויה התלו1996)ויניקוט, 

בין חומות הכלא, לבין המציאות. ההוסטל מהווה אובייקט מעבר המאפשר לאדם לוותר על הסם ולרכוש תחליפים 

פחות, המפגישים את המכור בהדרגה עם דרישות המציאות. ההוסטל בה  ומידייםבריאים יותר, מוחשיים פחות 

הגישה הטיפולית בהוסטל הינה אקלקטית ומורכבת מגישות דינאמיות, ללוות את האסיר הנפגע.להגן, לתמוך ו

CBT ,12  .הצעדים ועוד. בהתאם לצורכי ומאפייני המטופל 

 יש להדגיש כי הכשרה במסגרת ההוסטל תתקיים בשעות הערב.

 תידרש גמישות בימי ההכשרה )ערבים(.

 ה הפורמאליות לאור מאפייני הטיפול במסגרת.תידרש זמינות טלפונית מעבר לשעות ההכשר

מדובר באוכלוסיית קצה אשר ההשתלבות בטיפול בה מצריך התכווננות לחוויה אינטנסיבית ברמה הרגשית. 

 מיועד לסטודנטים שנה ג' )שנת הכשרה שניה(.



 

 

 שרות מבחן לנוער

 מחוזית –נוער קצינת מבחן ל –מנהלת: יוכי דיאמנט 

 02-6218501טלפון: 

 ההכשרה מיועדת לסטודנטים שנה ג' בלבד

שנפתח נגדם הליך פלילי בחשד לבצוע עבירות. קצין  12-18השרות הוא טיפולי סמכותי, מטפל בבני נוער גילאי 

המבחן מלווה את בני הנוער מרגע פתיחת התיק עד לעמידתם לדין בבימ"ש לנוער. חלק מבני הנוער נשאר 

הטפול הוא פרטני וקבוצתי כשהגישה הבסיסית קוגניטיבית התנהגותית.   לטפול בצו בית משפט בשרות מבחן. 

סוציאלית בשיתוף הנער והוריו, כתיבת חוות דעת למשטרה, קשר -פסיכו "חקירה"התנסויות הסטודנט כוללות 

טיפולית לנער בהתאם לצרכיו, התערבויות לטווח זמן קצר/ארוך, וכתיבת  עם גורמי טפול בקהילה, בניית תוכנית

 תזכיר אודות הנער לבימ"ש.

 מעבר להכשרה לעבודה סוציאלית ילמדו הנושאים:

 פסיכוסוציאלית )אינטייק(. "חקירה"

 עבריינות בני נוער

 נוער בסיכון.

 שעות פעילויות ההכשרה:  עבודה בשעות אחה"צ באחד מימי ההכשרה

 

שירות למכורים ואסירים משוחררים ובני  -יחידת של"מ

 משפחותיהם

 , תלפיות4מנהלת: גב' אורנה שביט   כתובת: יד חרוצים 

 מדריכה : גב' מיכל גלבר , מר ג'קי יעקב סיימון

, השירות מיועד למתמכרים לסמים ובני משפחותיהם ולאסירים משוחררים ובני משפחותיהם: אוכלוסיית היעד

, תושבי ירושלים. חלק ניכר מהמטופלים בשירות מגיעים מתוך בחירה חופשית ורצון לטפל בנושא 26החל מגיל 

ההתמכרות לסמים או/ו מתוך רצון למיצוי זכויות כאסירים משוחררים. מטופלים אחרים מגיעים דרך הפניה של 

ל החוק. הרקע הפלילי שירות מבחן או הרשות לשיקום האסירים. במקרים אלו, המטופלים נמצאים בטיפול בצ

של מטופלים אלו הוא מגוון: עבירות  סמים, אלימות, מרמה, תאונות דרכים וצווארון לבן. מבין המטופלים, אלו 

המגיעים מתוך רצון להפסיק להשתמש בסמים, נמצאים בשלבים שונים של תהליך השינוי ואנו מפנים אותם 

 ום, קהילה טיפולית או המשך טיפול פרטני בשרות.בהתאם לכך למסגרות השונות: גמילה פיזית, מרכז י

 העבודה הטיפולית

המתקבלים ליחידה מטופלים עם כל אחד מההטיפול בשרות מתקיים תוך התייחסות מערכתית לצרכי המטופלים. 

 אישי, משפחתי, חברתי וקהילתי.: מתבצעת עבודה כוללנית המקיפה את כל תחומי חייו



 

 

דינאמית והן בסיוע בצרכים קונקרטים. -לשבוע, הנותן מענה הן ברמה הפסיכוהטיפול כולל קשר פרטני, אחת 

 ועד להגשמה עצמית ,הבטחת הכנסהו דיורהכוללים  המסלול הטיפולי מתחיל בסיוע במימוש הצרכים הבסיסיים

. ההתייחסות לתחומים אלה היא ברמת סינגור, ליווי,  שעות פנאיו השתלבות בתעסוקה, לימודיםהמתבטאת ב

דינאמית אנחנו מעבדים בטיפול הפרטני את חוויות  -. ברמה הפסיכולבין נותני שירותים שוניםמטופל בין התיווך ו

 ילדותיו המוקדמות של המטופל וכן דפוסי התנהגות בחייו אשר הובילו אותו להתמכרות או/ו לעבריינות. 

שלושה חודשים נעשית הערכה מחדש  ידישנתיים. מנקבע בהתאם לצרכי הפונה ומשכו עד שירות משך הטיפול ב

באפשרותם של המטופלים ביחידה להיעזר בטיפול פרטני, זוגי וקבוצתי. מבין הפרוייקטים  .של הטיפול ומטרותיו

המתקיימים בשירות: מרכז יום יעודי לנשים מכורות, פרויקט תעסוקה, קבוצת צילום טיפולית, קבוצת מקבץ 

 חגים ועוד.  למכורים נקיים, טיולים ואירועים ב

 . 18:00ש לשריין לפחות יום אחד של הכשרה בשעות אחה"צ, עד השעה י

 

 עמותת עלם –גלגל 

 מרכז לצעירות חסרות בית   - 24/7שלטר 

   אביבית בן יהודהמדריכה : 

בירושלים חיים עשרות צעירים וצעירות חסרי בית בתנאים קשים בתוך מעגל חיים הכולל פגיעות פיזיות ומיניות, 

 שימוש בסמים  ואלכוהול, זנות,  וניתוק ממערכות תמיכה משפחתיות, חברתיות וטיפוליות. 

הרווחה של עיריית  מתוך מציאות זו, מפעילה עמותת עלם, בשיתוף עם היחידה לקידום נוער וצעירים ואגף

, המצויות במצבי סיכון גבוהים 18-26המספק תמיכה וסיוע לצעירות  חסרות בית בגילאים  פרויקטירושלים,  

מזון, מקלחת חמה, ביגוד, שירותי  -ומספק מענה הומניטארי  24/7ומנותקות ממערכות תמיכה. המרכז פועל 

מתן מענה הומניטארי, רפואי  -של צמצום נזקים כביסה ומנוחה מהחיים ברחוב. המרכז פועל מתוך גישה 

ימנע או לכל הפחות יפחית ככל שניתן את הסכנות הכרוכות בשימוש  המידיתובריאותי, אשר מעבר לחשיבותו 

במרכז פועל צוות של עובדים סוציאליים, אם בית  בסמים, זנות ותופעות נוספות הנובעות מהחיים ברחוב.

עם הצעירות מהמקום בו הן נמצאות. המרכז מספק את האפשרות לקבלת טיפול  ומתנדבים, במטרה ליצור קשר 

פסיכוסוציאלי, הפנייה לטיפול ארוך טווח או גמילה במידה וקיים רצון בכך, שיחות אישיות וקבוצתיות עם מתנדבים 

מאפשרת יצירת הסביבה בשלטר הינה סביבה נשית, ה ו/או עובדים סוציאליים, סיוע משפטי ועזרה במיצוי זכויות.

קשר בגובה העיניים ובקצב שהצעירה מכתיבה. גישת הצוות המטפל במרכז כלפי הצעירות היא גישה מקבלת 

ללא תנאי וללא דרישות מקדימות )כגון הפסקת שימוש בסמים, קשר טיפולי וכיוב'(. צעירה שיצרה קשר עם 

הצוות במרכז נחשף בהודעה מוקדמת. השלטר יכולה להגיע אליו בכל עת שתרצה, ללא צורך בהתחייבות או 

לסיפורים ומקרים קשים של טראומה שלרוב לא טופלה בעבר ובהתנהגויות קיצוניות שלה. הצעירות המגיעות 

מאמצות דרכי הישרדות קשות כמו זנות, התמכרות ועבריינות. כל אלו  -אלינו חיות ברחוב ומהרחוב, כלומר 

הצוות בגלגל מאוד חשוף לתכנים הנ"ל )טראומה, זנות, .אוד בעבודהעולים לשיח פתוח מאוד בגלגל ונוכחים מ

פגיעות חוזרות וכו'( ולכן נדרש חוסן נפשי ויכולת עמידה במצבי לחץ מורכבים. כמו כן, כדאי לתת עדיפות 



 

 

לסטודנטים בוגרים יחסית )גם בגלל התכנים שמצריכים בגרות נפשית וגם בגלל גילן של הצעירות המגיעות 

 (26עד גיל  -למרכז 

ו שינויים , ייתכנ11:00-13:00ישיבות הצוות מתקיימות בימי ראשון בבוקר )כרגע בין השעות :מבחינה טכנית

 .בות הצוות היא חובה על מנת לעשות אצלנו הכשרהיבשעות אך לא בימים(. כמובן שההשתתפות ביש

 .רות חסרות ביתנדרשת מידה של גמישות בשעות על מנת להתאים לעקרונות העבודה עם צעי

 (.בשנה ג' של הלימודים )או שנה ב' במקרה של תוכנית ההשלמות ותהמקום מתאים להכשרה עבור סטודנטי

 .תהיה גמישות גדולה בבחירת המשמרות אליהן יוכלו/ירצו להשתבץ 24/7כיוון שהתוכנית עתידה לפעול 

 

 החוט המשולש

 2כתובת: רח' החבצלת    ראוכבךשם המדריכה : ורד      מנהלת: גב' דנה גולדשטיין

, ואוהב תומך, חם בית בסיכון והצעירים הנוער לבני להעניק במטרה 1999 משנת פועלת המשולש החוט עמותת

 . שונות טיפול דרכי המשלב

 פיזית התעללות -הכוללים סיכון ממעגלי חלק הם כי מוצאים אנו בסיכון בקטינים עוסקים כאשרהמרחב הפתוח:  

 רגשי ניתוק, תזונה תת, רחוב אלימות, ואלכוהול בסמים שימוש דפוסי, קטינים זנות, צעיר מגיל הזנחה, ומינית

 מענים מתן תוך דחופה התייחסות הדורשת חברתית לבעיה הפכו אלו תופעות. סוגיה כל על ועבריינות, וחברתי

  .ברחוב המצויה היעד לאוכלוסיית ונגישים לתפעול וגמישים מידיים

 ולהרחיב להשלים במטרה " המשולש חוט"ה ועמותת הרווחה משרד של משותף מיזם מהווה הפתוח המרחב

 המקבל מקום בהיותו, הוא כן כשמו אשר,  הפתוח המרחב של ייחודו. בירושלים כיום המוצעת הרחוב עבודת את

 פתרון על הדגש את השמים, אחרים קהילתיים ממענים בשונה, בנוסף. מוקדמים תנאים ללא ההאוכלוסיי את

הכולל מקלחת,  ימידיים )סיוע הומאניטאר מענים בסיפוק  הן,  דגש שמה  במקום הפעילות, הנוכחית המצוקה

 מצבי של רצף על הנמצאים ה/צעיר ה/נער כל עבור ומותאמים  זמינים, גמישים, ביגוד, ארוחה חמה, כביסה(

 הפוטנציאל את לממש ועידודו הנער של הקיימים הכוחות בעידוד עסוקה, חשוב פחות ולא, ובמקביל ,שונים סיכון

 .שבו

 הנמצאים נערים  ומכילה באופייה מורכבת  הינה האוכלוסייה.  14-25 בגילאי וצעירים נוער בני :היעד אוכלוסיית

 או כזאת במסגרת שאוחזים נערים המקום את  יפקדו האחד בקצהו. סיכון ומצבי התנהגויות מבחינת רצף על

 בני השני ובקצהו, לפרקים במסגרת שאוחזים נערים ישנם הרצף בהמשך, לימודים או בעבודה אם בין, אחרת

 בעלי, לסוגיה בזנות עוסקים, רחוב כדרי מוגדרים חלקם אשר נערים ,כלשהי ממסגרת המנותקים וצעירים נוער

 .שונים סמים וסוגי לאלכוהול התמכרות דפוסי

 לכיכר בסמוך ירושלים העיר במרכז ממוקם המשולש החוט עמותת של החם הבית מועדון השתלבות סטודנטים:

(, בלילה 22:00 עד בבוקר 10 -מ) השבוע ימות בכל ופועל, רבים וצעירים נוער בני של מרכזי הסתובבות ציר, ציון

חלק מצוות  וסטודנטים שיבחרו את המקום ויתקבלו להכשרה מעשית, ייקח .וחגים שבתות כולל, בשבוע ימים 7

העבודה הסוציאלית במקום. הסטודנטים יוכשרו ביישוג, יצירת קשר משמעותי  ותהליך ליווי פרטני של הנערים 



 

 

, טיפול תוך נפשי תהליכי לצד הזכויות הסוציאליים פסיכו סוציאליתהפוקדים את המקום. ההכשרה תכלול עבודה 

 ד'., בניהם מיצוי זכויות, סנגור, תיווך וכהשל האוכלוסיי

מרבית הנערים המגיעים למקום מגיעים בשעות אחר הצהריים. הסטודנטים יוכלו להשתבץ מבחינת שעות וימים 

לפי נוחיותם, )כל זמן שלא ע"ח לימודים( אך העדיפות הינה משעות הצהריים ואילך. כיום ישיבת הצוות הסוציאלי 

  ישתנה., יתכן ושנה הבאה היום וזמנה 13:00-14:30הינה בימי א' בשעה 

 המקום מתאים לשנה ג. 

 

 קו לנוער                                  

ע"י ד"ר רונאלד ווכטל, פסיכולוג שזה מכבר עלה לישראל  2004קו לנוער הינה עמותה שנוסדה בשנת 

 מארה"ב.

העמותה נוסדה במטרה לתת מענה לקשיים של בני נוער ומשפחותיהם ע"י התערבויות מקצועיות שונות 

 המותאמות תרבותית לאוכלוסייה.

  בן דוברי עברית בעיקר באיזור ירושלים רבתי.היום קו לנוער משרת דוברי אנגלית, צרפתית וכמו

 המענים הטיפוליים של קו לנוער:

 טיפול רגשי פרטני, זוגי ומשפחתי.

  חונכות טיפולית פרטנית

 ט'-הנחיית קבוצות בבתי ספר בעיקר לכיתות ז'

ס וליווי ההכשרה המעשית מתקיימת בתוך ביה"ס בו מושם הסטודנט. ישנה עבודה משותפת עם נציג של ביה"

מתמיד של המדריך מטעם האוניברסיטה אשר עובד בקו לנוער וגם רכז שטח אשר מתאם את הפעילות בבתי 

  ספר.

 

סטודנטים בקו לנוער מספרים שישנה אווירה של משפחתיות, תמיכה וקבלה בלי להתפשר על רמה גבוהה של 

 מקצועיות ומצוינות.

יינים לטפח ולהצמיח תוך כדי בניית הדור הבא של עובדים אנו רואים בסטודנט, משאב משמעותי שאנו מעונ

 סוציאליים בישראל.

 

 

תכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברתי  

 

 


