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 במרכז הארץ מרכז למידה רב תחומי

שמעוניינים לעשות את ההכשרה המקצועית שלהם ות ימיועד לסטודנטים.הרב תחומי במרכז הארץ למידה המרכז 

 במרכז הארץ. מוץ לירושלים, בשפלה או 

 ההכשרהתחומי ההכשרה במרכז זה הם מגוונים ויש סוכנויות וארגונים שונים אשר במסגרתם ניתן לקיים את 

המקצועית. כל המקומות נמצאים מחוץ לירושלים ומפוזרים באזורים שונים בעיקר במרכז הארץ ובשפלה. מרכז 

הלמידה מאפשר עבודה עם אוכלוסיות שונות: בני ובנות נוער, ילדים, קשישים ועוד. במסגרת ההתנסות במרכז 

מקצוע והבנת ההקשר החברתי  הלמידה, הסטודנטים.יות נחשפים לעבודת צוות בשרות, שיח עם אנשי ונשות

ולבצע סדנה  להכין, לתכנן -לסטודנטים.ות  תנתן משימה קבוצתית והקהילתי בו ניתן השרות לאוכלוסיה הספציפית. 

 . בנושאים שונים

 מקומות הכשרה לדוגמא: 

 מרפאות בריאות הנפש*

 טיפול רגשי באוכלוסיה הקשישה.*

 מרכזים לטיפול בילדים לצרכים מיוחדים*

 הוסטל למבוגרים*

 חסות הנוער*

 לטיפול באלימות במשפחה יםמרכז*

 

סדנאות מרכז הלמידה כוללות העשרה והרחבה של ארגז הכלים למקצוע העבודה הסוציאלית, שלבי ההתערבות 

 של הסטודנט.ית.  הטיפולית, כלים מילוליים וכלים השלכתיים, עבודה מערכתית ובניית הזהות המקצועית

לעושר ברחבי מרכז הארץ והסטודנטים.יות יתוודעו  במרכזי טיפול שוניםהסדנאות יתקיימו סיורים במסגרת 

 .לעשות העבודה הסוציאלית מאפשרתההתערבויות שאותן 

 

 , על פי תאריכים שיימסרו לסטודנטיות.ים מראש.9.00-12.00אחת לחודש ביום רביעי בשעות ות יתקיימו סדנא

 

 

 

 

דהלסוכנויות הכשרה במרכז הלמיאות החוברת מציגה דוגמ  

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 

 



 

 רשימת דוגמאות למקומות ההכשרה

 , צפון תל אביבמערך דיור "שלונסקי"

ומעלה( המאובחנים  18מערך דיור לאנשים בוגרים )מגיל  –מערך דיור "שלונסקי" של בית אקשטיין )מקבוצת דנאל( 

 12 -דירות הכשרה ו 4 -האוטיסטי בתפקוד גבוה. המערך מפוקח על ידי משרד הרווחה וכיום מורכב מעל הרצף 

דיירים במערך. דירות ההכשרה הן בסיס האם של המערך וממוקמות ברחוב אברהם שלונסקי  67קהילה, סה"כ  דירות

 דירות הקהילה ממוקמות בשכונות בקרבת בית ההכשרה. 12בצפון תל אביב. 

מתקיימת ישיבת צוות למדריכי המערך, בישיבות מועברים תכנים תיאורטיים  15:00 בוע ביום ראשון בשעהבכל ש

 ותיאורי מקרה, המעשירים את ידע המדריכים בעבודתם השיקומית.

במסגרת הדיור להיכרות עם העבודה השוטפת של הכשרת הדיירים  .ותמשתלבים .יותכחלק מההכשרה, הסטודנטים

ובדת הסוציאלית . העבדת הסוציאליתצופים ולומדים על עבודת העו וניהול משק בית עם שותפים, לחיים עצמאיים

מתאמת תמיכות, המנהלת את תיקי הדיירים, בונה תוכניות תמיכה, מקיימת הדרכות סדירות  ממלאת תפקיד של

  חדשים.לצוות המדריכים, מובילה את ישיבות הצוות ומעורבת בועדות קבלה וקליטות של דיירים 

והם נדרשים  , היות15:00. דיירי המערך נוכחים בדיור בערך החל מהשעה 11:00-19:00שעות הפעילות של העו"ס, 

לשגרת בוקר מסודרת של עבודה או התנדבות. הטיפולים הפרטניים על ידי הסטודנטים מתקיימים בשעות בהם 

   דיירים.הדיירים נוכחים בדירתם והפגישות מתקיימות בחדרם האישי של ה

   

 

 ()די לאלימות במשפחהברחובות  מרכז דלב

מרכז דלב הינו מרכז אזורי המעניק טיפול פרטני או קבוצתי לגברים ונשים החווים מערכת זוגית אלימה, ולילדים 

החשופים לאלימות בין הוריהם. צוות המרכז והטיפולים בו מסייעים למשפחות המטופלות להפסיק את האלימות 

 לסוגיה, לשפר את דפוסי התקשורת ולקבל כלים לשליטה בכעסים ולהתמודדות עם קונפליקטים.

ההכשרה במרכז זה כוללת עבודת צוות ועבודה מערכתית לטיפול ותמיכה בבני משפחה החווים מערכות יחסים 

ת יחסים יציבות אלימות בתוכה. לאורך השנים, המרכז סייע לגבכים ונשים לצאת ממעגל האלימות ולחוות מערכו

 וכאלה שאין בהן אלימות.

 

 בת יםהמרכז לגיל הרך ב

ולהוריהם שירותים של איתור, אבחון וטיפול בעיכוב  9מספק לילדים מגיל לידה עד גיל  בת יםהמרכז לגיל הרך ב

 במרכז .. המרכז נותן מענה גם לילדים בסיכוןהתפתחותי, קשיים בתחום השפה והתקשורת וקשיים רגשיים חברתיים

רגשי על ידי -, פיזיותרפיה, טיפול נפשיקלינאות תקשורתניתנים אבחונים וטיפולים בתחום של ריפוי בעיסוק, 

פסיכולוגים ועו"סים, מטפלים באמנות ובתנועה. במרכז פועלות תכניות העשרה, איתור ומניעה שונות, כגון מרכז 

 הורות וטף, ועוד. 

נית טיפול לפי צרכיה, תוך שימוש במגוון שיטות התערבות וצוות רב מקצועי תכ המטופלת במרכז, נבניתלכל משפחה 

: טיפול פרטני, טיפול משפחתי, טיפול דיאדי, קבוצות להורים וילדים, . ההתערבויות כוללותהמורכב ממטפלים שונים

 משחקיה בהנחיה.

 



 

 טיפול באוכלוסיית ילדי מבקשי מקלט

הטיפול מתרכז בילדים, אך במרכז הארץ ישנם מספר מקומות הכשרה המטפלים באוכלוסיית ילדי מבקשי מקלט. 

משלב גם טיפול בהורים, הדרכת הורים, קשר עם גורמי חינוך ואנשי מקצוע בסביבת הילד. בחלק מהמקומות נדרשת 

 . עבודה אחה"צ פעם בשבוע

 

 מודיעין -מרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער

במרפאה מטופלים ילדים ובני נוער במגוון נושאים. הקשר הטיפולי מתרכז בילדים, אך משלב פעמים רבות קשר 

טיפולי עם ההורים, וכן הדרכות הורים. המרפאה מעניקה, כמו כן, הזדמנויות למידה שונות כהרצאות המיועדות 

 לקבוצת הסטודנטים במקום, ישיבות צוות רב מקצועיות וכד'. 

עבודה מכולם . נדרשת )ולא ראשון ורביעי( בימי שני ורביעי חלק מהסטודנטים במרפאה יידרשו להגיע להכשרה

 בשעות אחה"צ. 

 

 

דהאות לסוכנויות הכשרה במרכז הלמיהחוברת מציגה דוגמ  

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 


