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 לצפייה בסרטון אודות מרכז הלמידה לחץ על התמונה

https://youtu.be/fhazGq7Am_k


  

 תיאור המרכז:

זה יתנסו ביסודות העבודה הסוציאלית הקהילתית: בניית פרופיל  הסטודנטים שישובצו במרכז למידה

 כוחות וגיוס איתור, פרויקט וניהול תכנון, ייזום, חברתי מצב אבחון,  קהילתי, איתור צרכים קהילתיים

יהול ישיבות והפעלת נ, הקבוצה הנחיית, חברתית בעיה עם שתתמודד משימה לקבוצת וארגונם בקהילה

 חברתי.תוכנית לשינוי 

ההכשרה המקצועית בתחום של עבודה קהילתית מתקיימת יומיים בשבוע בימים א' ו ד'. עם התקדמות 

חלק מההכשרה מתקיים בימים שהסטודנט יחליט עליהם בהתאם לצרכי  ,ההכשרה במהלך השנה

 ש"ש.  16ההכשרה, כנ"ל לגבי שעות ההכשרה. סך שעות ההכשרה הוא 

 הבוקר שעות דרך כלל שעות בהן ניתן לקיים ישיבות עם פעילים.שעות אחר הצהריים והערב הן ב

 פרטנית שבועית הדרכה מקבל סטודנט כל. ההדרכה ומפגשי סדנאות ,צוות לישיבות כלל בדרך מוקדשות

 .  וחצי שעה בת

 כשרה.הה בשעות גמישות דורשת ההכשרה, העשייה של המגוון אופייה בשל  הערה:

                 

 הסדנ

שתהווה קבוצת למידה משותפת, הכוללת העשרת הידע והמיומנויות, וכן  נההסטודנטים ישתתפו בסד

כוללים בין היתר: מסגרת להעלאה ולליבון דילמות הקשורות להכשרה המעשית. הנושאים בסדנאות 

עי כניסה לשכונה וכתיבת פרופיל קהילתי, כתיבת תוכנית עבודה, התייעצות עמיתים ניהול תהליך מקצו

. ההשתתפות בסדנאות היא חובה, החסרה של יותר מפעם בשנה עלולה לגרור את הסטודנט לכישלון וכו'

 .שעות 3בת  ל סדנהסדנאות בשנה, כ 6בהכשרה בשנה המדוברת. מתקיימות 

 

 אבני דרך

 הילהקלמידת והכרות עם  -כניסה לקהילה 

 אבחון מצב חברתי 

 כתיבת תכנית עבודה לפרויקט 

  של פעילים בקהילהגיוס והובלה 

 עבודה עם קבוצות פעילים 

 עבודה עם קולגות ושותפים 

 ניהול והובלת פרויקט 

 

 

 



  

 :מקומות ההכשרהרשימת דוגמאות ל

, קהילתיתלעבודה סוציאלית כל הסטודנטים של המגמה עושים הכשרה בקבוצות למידה של המגמה 

, תחת מלחה, עין כרם ורמת שרתקרית יובל,  -שכונותבירושלים, בההכשרה תתקיים  פ"אתשובשנת 

בכל השכונות, ישולבו הסטודנטים במסגרות שונות בקהילה, ביניהן . מנהל קהילתי יובליםהריכוז של 

שיבוצים אחרים אפשריים  .זכויות למיצוי ותחנה שיקום תחנת, ולשכת רווחה במנהל הקהילתי

 .ויים בשטח הגיאוגרפי של השכונההמצ בעמותות וארגונים קהילתיים

 

 תהשיבוץ בשכונות ובסוכנויות השונות מתבצע לקראת תחילת שנת הלימודים בשיתוף בין רכז

ובין הסטודנט לאחר מילוי שאלון עדיפויות ע"י הסטודנט וקיום ראיונות  איילה וולגב' המרכז, 

 אישיים.

 

 קהילתי מנהל

החברתיים והפיזיים ברמה רעיון המנהל הקהילתי מתבסס על העיקרון של איגום המשאבים התרבותיים,  

השכונתית במערכת משולבת אחת הרואה את כלל תושבי השכונה כאוכלוסיית היעד שלה. המנהל 

הקהילתי נועד לעצב, לתאם, לשלב ולהפעיל את התוכניות של כל השירותים ברמה השכונתית, לקבוע 

שפחה והקהילה. ייחודו את מוקד התערבותם ואת סדרי העדיפויות ביניהם, למען רווחתם של הפרט, המ

של המנהל הקהילתי בהיותו עוסק בעת ובעונה אחת הן בעיצוב ובתכנון המדיניות והן באספקת 

השירותים הבסיסיים לתושבי השכונה. במסגרת המנהל הקהילתי יכולים תושבים פעילים למצוא זירה 

ת, אך גם לכוונה לפעילותם במערכת ארגונית המאפשרת להם לעצב ולתכנן את המדיניות השכונתי

  באורח ממשי ובחיי היום יום.

 -לעבוד עם מגוון אוכלוסיות ותחומיםיוכל, בין היתר, הקהילתי סטודנט שיעשה את ההכשרה במנהל 

מתמודדי נפש, בעלי מוגבלויות, משפחות צעירות, גיל שלישי, נוער, ועדי בתים, קיימות וסביבה, 

 , ועוד. תחום התכנון האורבני וההתחדשות העירונית

 

 לשכות רווחה

 לשכת הרווחה מעניקה שירותי ייעוץ, טיפול ותמיכה בקהילות גיאוגרפיות. אוכלוסיות היעד של הלשכה

ידים ומשפחות, ילדים ונוער, זקנים, משפחות צעירות, עולים חדשים ובעלי מגוונות וכוללות בין היתר, יח

צרכים מיוחדים. בנוסף לעבודה עם משפחות ויחידים, מפעילות לשכות הרווחה קבוצות שונות ותכניות 

סטודנט שיעשה את ההכשרה בלשכת הרווחה בקהילה. בחלק מהלשכות יש עובדים קהילתיים בצוות. 

עבודה קהילתית, שיקום, פיתוח תכניות קהילתיות במחלקות השונות כגון, עבוד בל ,יוכל, בין היתר

בין התכניות ניתן למנות, עבודה עם נשים אחרי לידה, משפחות במשבר, עולים  מוגבלויות ועוד.

   חדשים, משפחות שבהן בן אדם עם צרכים מיוחדים ועוד.

 

 

 



  

  מרכזים למיצוי זכויות

מטפלים בכל התחומים הנוגעים לבירוקרטיה והתנהלות מול הרשויות. המרכז מרכזים למיצוי זכויות 

מטפל במגוון תחומים כגון ביטוח לאומי, משרד השיכון, הוצאה לפועל, ארונה, דו"חות חנייה, קביעת תור 

מרכז למיצוי זכויות מופעל ע"י  ל"שכר מצווה" ועוד. המרכז עוסק במתן מידע ומעקב אחר ביצוע משימות.

עיקר ההכשרה במרכזים אלה מתמקדת בתחומים של ליווי ה. ידבים ומקבל פניות מכלל האוכלוסימתנ

, כגון נשים המתגוררות בדיור ציבורי, זכאי חוק קבוצות פעילים לשינוי מדיניות חברתיתועידוד 

 .סיעוד, נפגעי מדיניות הוצאה לפועל ועוד

 

  מרכזי עוצמה

מתקשים למצות את ששעיקר קשייהם הם עוני ומצוקה כלכלית, ומודרים מרכזי עוצמה מכוונים לאנשים 

זכויותיהם. מרכזי עוצמה מהווים מעטפת ארגונית מקצועית, הפועלת במחלקה לשירותים חברתיים 

בעוני ובהדרה באמצעות גישה שתפנית ומעצימה, הגברת  שבסיסה ערכי, ומכוונת לשילוב אנשים החיים

 .צרכים ומענים ושיפור השירות והיחסים בין עובדים סוציאליים ולקוחותההשתתפות, מיצוי זכויות, זיהוי 

תתמקד בעבודה עם אנשים אלה במטרה לשתפם בפיתוח פרויקטים במרכזי עוצמה ההכשרה 

בין התחומים ניתן למנות, עבודה עם אנשים מחוסרי ומענים קהילתיים עבורם ועבור הסובבים אותם. 

 תעסוקתית ועוד.-כשרה מקצועיתעבודה, מתן כלים ומיומנויות לה

 

 קהילתיים עמותות וארגונים

דוגמא לעמותות כאלה היא  בירושלים,חברתי חשוב -רגון קהילתי המשחק תפקיד קהילתיאמדובר ב  

עמותת הורים לילדים, מתבגרים ובוגרים – האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזםאלו"ט )

בית סוטריה , כי"ח )בית ספר לחרשים וכבדי שמיעה( (,טיהמאובחנים על הספקטרום האוטיס

 ועוד. )למתמודדים עם בעיות נפשיות( 

 


