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 תיאור המרכז

 
משפחות הנמצאות מרכז הלמידה מאגד בתוכו סוכנויות המתערבות בתחומי המשפחה תוך דגש על 

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

 גירושין ותעסוקה. ילדים במצבי סיכון, פרידה לימות במשפחה, א – ןוונושאים מתחום ה"סיכון" כג
 תוכנית מספר מרכיבים: מרכז הלמידה ל         

  והבנת משמעות מתן שירותי רווחה הן מהפן החברתי והן מהפן הטיפולי עולם הרווחהעם הכרות. 

 בודה ע –משולבת , ית מיומנויות לפיתוח תקשורת יעילה ומיומנויות התערבות טיפולית פרטניתיהקנ

  .דיאדית, זוגית ועוד

 התערבות תוך הבנת מקומה המשמעותי של המערכת המשפחתית. 

 י לתחום, לאוכלוסייה ולסוכנותרכישת ידע תיאורטי ייחודי הרלוונט. 

 פיתוח זהות מקצועית המבוססת על הכרה עצמית ורכישת ערכים מקצועיים.  

 פיתוח יכולת עבודת בצוות מקצועי ובין מקצועי. 

 יקורתיתב-מקצועית -פיתוח חשיבה אישית. 

  הליך קבלת החלטות המושתת על עקרונות מקצועיים והערכת תוצאותת -פיתוח שיפוט מקצועי. 

 

 היקף ואופי ההכשרה 

 שעות הפעילות בהכשרה:

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

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

 סדנה

ו בנושאים שונים המשותפים הסדנאות יעסק . 12:00 -9:00בימי ראשון בין השעות  האחת לחודש מתקיימת סדנ

מורכבת מהרצאה על נושא תיאורטי וחלק הדן בהשלכות המעשיות  סדנהלמקומות ההכשרה במרכז. כל 

מפגשים אילו משלימים את ההתנסות הישירה בשדה ומאפשרים גיבוש הקבוצה בהכשרה בהתאם לנושא שיוצג. 

 כישת ידע, התחלקות בחוויות התנסות, ולמידה בעלת אופי של למידת עמיתים.ר –למידה ליחידת 

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

 עם מגוון של סוכנויות ואנשי מקצוע.

 



 

 החוברת מציגה דוגמאות לסוכנויות הכשרה במרכז הלמידה

 

המצוינים בחוברת רה ובמדריכיםתכנו שינויים במקומות ההכשי  

 

 רשימת דוגמאות למקומות הכשרה:

  לשכות לשירותים חברתיים

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

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

למידה של עבודת מיקרו ומקרו, קשת רחבה של סוגי בעיות ורכישת מגוון דרכי התערבות. תחום הרווחה מאפשר 

ההכשרה במסגרת הלשכות תפיסת תפקיד העובד הסוציאלי כמקדם שינוי בתחום הפרטני, המשפחתי והחברתי. 

כלוסיות שונות סביב אלימות, ילדים בסיכון, סוציאלי ואו -מאפשרת התנסות מגוונת מבחינת הטיפול הפסיכו

 הורות, משברי חיים ועוד. 

 . באחד מימי ההכשרה תידרש עבודה בשעות אחה"צ ות בהכשרה:שעות הפעילמיקום ו

 ישנן לשכות מחוץ לירושלים  –* שימו לב 

 :הלשכות בהן תתקיימנה הכשרה בשנת הלימודים הבאה 

 יר גנים בהדרכת שרית חזן אברמסון ע –כה לשירותים חברתיים הלש 

 גונן בהדרכת תמר כהן –שכה לשירותים חברתיים הל 

  שרית חזן אברמסון  בהדרכת - לשירותים חברתיים מבשרתהלשכה 

 בבוקר בירושלים  אשוןההדרכות מתקיימות בימי ר -* שימו לב 

 יערה שלו בהדרכת הר חומה  - הלשכה לשירותים חברתיים 

  מזרח העיר בהדרכת מאידה עוואד –הלשכה לשירותים חברתיים 

  יוני מליחרמות אשכול  בהדרכת  -הלשכה לשירותים חברתיים 

 לב העיר  בהדרכת איתי שי  - הלשכה לשירותים חברתיים 

  ימא מלוכייא ד – בית חנינא  -הלשכה לשירותים חברתיים 

  דבי מייזל  –מחלקת הרווחה במועצה אזורית אשכול 

 

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

 . כמו כן, בכל הלשכות נדרש יום עבודה אחד אחה"צ המדריכים 

 



 

 ירושלים –ביה"ס נעורים 

מטרתה קידום והעצמת התלמיד ע"י הכרות בפוטנציאל הטמון ביה"ס נעורים בירושלים הינה מסגרת חינוכית ש

בתחום  התלמידבו, מתן כלים לקידומו האישי הכשרה מקצועית מסגרת לימודית המאפשרת פיתוח וקידום 

כניות מותאמות ליכולותיו, לקראת עצמאות אופטימלית בהווה והקוגניטיבי, ערכי רגשי ותעסוקתי בבניית ת

 .ובעתיד

לות בתחום הלימודי, רגשי, התנהגותי, מוטורי, שפתי, בעלי מוגב 13-21בביה"ס לומדים נערים ונערות בגילאי 

של הסטודנטים בביה"ס תשלב בין עבודה פרטנית עם כמו גם בעלי קשיים בכישורים חברתיים. העבודה 

תלמידים. ביה"ס ממוקם בשכונת קרית ההוריהם מתוך מטרה לקדם את רווחתם של  םהתלמידים ובין עבודה ע

 יובל בירושלים.

 

 מועדוניות טיפוליות

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

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

ווה ילדים ומה 15-'. כל מועדונית מיועדת לכומאופיינים בבעיות רגשיות קשות, הזנחה, פגיעות שונות, אלימות וכו

עבורם מסגרת מעשירה ומטפחת בה רמת הנראות של כל אחד מהילדים גבוהה ולכל אחד מהם נבנית תוכנית 

 מיקום המועדונית נקבע מחדש בכל שנה.לדים והורים. י -טיפולית ייחודית מתאימה בהתאם ליכולותיו ולצרכיו

 : ענבר צחור חניןהמדריכ

 

 מרכז הורים ילדים מזרח )אוכלוסייה ערבית(

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

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

לת במשולב ע"י אנשי מקצוע מתחומי טיפול שונים, ומלווה במעקב ובהערכה. סטודנטים ומורכבת" והיא המופע

ישתלבו כחלק מהמערך הכולל של אנשי מקצוע ויקבלו לטיפולם בעיקר ילדים והתערבות שבועית עם משפחה. 

 .פרטים ומשפחות. וכן ישתלבו בפעולות קבוצתיות ואחרות במרכז. חשיבות מיוחדת לעבודה בין צוותית

 עואודה-סעדי אמדריכה: עול

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

  דוברי השפה הערביתסטודנטים מיועד ל

 

 

 



 

 ויצ"ו -מקלט לנשים מוכות 

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

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

ומרכזים למניעת אלימות. השהות במקלט אורכת כשישה חודשים בממוצע, ולאחריה הנשים שוכרות 

וטן בוחרות לחזור לבן בקהילה או עוברות לדירת מעבר בה הן ממשיכות להיות מלוות ע״י צוות המקלט .מיע דירה 

הזוג. במהלך השהות במקלט, המספק לנשים את כל צרכיהם הפיזיים הן וילדיהן מטופלות פרטנית וקבוצתית, 

ומלוות ע״י עורכת דין המייצגת אותן משפטית לצורך תביעת מזונות, משמורת וגט. למרות שהסיבה המידית 

ית או כלכלית( רוב הנשים פגועות עוד מהתקופה שקדמה להגעה למקלט היא תמיד אלימות )פיזית, מילולית, נפש

לקשר עם בן הזוג האלים. רובן גדלו במשפחות שלא הצליחו לספק להן סביבת התפתחות תקינה, רובן סובלות 

מדמוי עצמי נמוך שהוחמר במהלך החיים לצד בן זוג אלים. תחומי ההתערבות אותה יחוו הסטודנטיות במקלט 

משפחתית; הבניית זהות ועבודה על דימוי  –בר; אלימות המשפחה; תפיסה מערכתית התערבות בעת מש –הם 

ותפיסה עצמית; הדרכה הורית; התערבות עם ילדים; הסטודנטיות משתלבות בעבודת המקלט כחלק מצוות 

מטפלות בנשים ובילדים באופן פרטני; משתלבות בהנחיית הקבוצות השונות; בפרויקטים אחרים; בין  -המקלט. 

בישיבות הצוות  השאר מלוות אחת לשבוע את "ארוחת הערב" כדרך להתנסות טיפולית משפחתית; משתתפות 

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

גש הפרטני "בחדר הטיפול". את הצוות והסטודנטיות להתערבות מקצועית בתוך חיי קהילת המקלט, מעבר למפ

יש צורך לגלות גמישות לגבי שעות הנוכחות במקלט, ולהיות עם נכונות לשיחות טלפוניות )קצרות ומעטות כמובן( 

גם בימים בהם אינן עובדות במקלט. מעבר לכך ישמרו שעות העבודה ותהיה התייחסות לתקופות המבחנים וכו'. 

    כתובות: חסויות

 יהושעמדריכות: איריס 

 מרכז סיוע לנפגעות אלימות מינית

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

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

 בוע ונוסף ימי שישי אחת לשבועיים. בחודשים יולי עד ספטמבר בהיקף של ערב בש

 הקורס מהווה תנאי כקבלה להכשרה בשירות.

 שירותים ובפעילות המגוונת של המרכז :ב 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 הללו -חולים, למשטרה ולבתי משפט או לפגישות חד



 

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

 או יתלוו לאינטייקים לקבוצות תמיכה. 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(. 

  .במהלך ההכשרה יוזמנו הסטודנטיות למספר ישיבות צוות, אך לא לכולן 

  קבוצת תמיכה אחת לשבועיים ובקריאת מאמרים מוסדרת אחת לחודש. ב ההכשרה מלווה 

 סטודנטיות בשנה ג'מיועד ל

                           כתובת: מרכז העיר )כתובת חסויה(

            מדריכה: שירה לרר

 

 ומשפחותיהם בני נוערהתערבות עם  -תוכנית וייצמן 

שנים  10"יוזמת וייצמן" הוא פרי יוזמתה ותרומתה של גב' ג'יין וייצמן מתורמות הג'ויינט הגדולות. התוכנית פועלת 

 ועד היום.  סיום לימודיהם התיכונייםדרך  ,מגיל הגן ומטרתה ללוות את המשתתפים בה 

בה במגוון תחומים, ולהביאם למצב רממשפחות מוחלשות, תוך השקעה ובני נוער  לקדם ילדים -מטרת התוכנית 

השוואתי עם בני שכבות חזקות בחברה. בתוכנית משתתפים , בחלוקה שוויונית, בני משפחות מיוצאי אתיופיה, 

שהתחילו את ילדים,  180( וילידי הארץ. בתוכנית משתתפים רוסיהעולים חדשים מארצות שונות )בעיקר 

סיוע  -ם בגיל הגן קיבלו הילדים השקעה ותמיכה רבה ט(. מאז היות-בחטיבות הביניים בבת ים )כיתות ז לימודיהם

כיום, הבוגרים סיימו את ביה"ס  צירתי, טיפולי שיניים, מענים משפחתיים ועוד.י-לימודי, סיוע רגשי, מעני העשרתי

 התיכון אך עדיין מקבלים ליווי. 

מתמקד בעבודה עם המשפחות, ניהול והשתלבות במערך הטיפולי בנערים/ות הכולל  תפקיד העובד הסוציאלי

   טיפול פרטני וקבוצתי . 

 חד לליווי קבוצה הצהרים וערב א-שעות הצהרים/ אחרב -שעות עבודה

 כתובת: בת ים

  מדריכה: אסנת כץ 

 

 

 

 

 



 

 השירות למען הילד  –משרד הרווחה 

ממלכתי היחידי המוסמך לפעול בכל שהקשור לאימוץ בישראל מכוח חוק השירות למען הילד, הינו שרות טיפולי 

ולא רק רך בשנים, יגדל בבית קבוע שיוכל לאפשר  -חובת המדינה גם להבטיח שילד  .1981אימוץ ילדים, תשמ"א 

ח לו יש להבטי -לו למצות את זכויותיו כילד ואת הפוטנציאל הטמון בו. כאשר הילד אינו יכול לגדול בבית הוריו 

על בסיס עקרונות אלה, ערכים מקצועיים, הכרה בזכויות ילדים לגדול בבית הורים קבוע .משפחה קבועה חילופית

והניסיון המצטבר פועל השרות למציאת בית חלופי באמצעות אימוץ לילדים שאינם יכולים לגדול בבית הוריהם 

 המולידים דרך קבע.

 :האוכלוסיות בטיפול השרות

  בהריון מחוץ למסגרת הנישואיםנערות ונשים 

 ילדים שנולדו מהריונות אלה 

 משפחות מועמדות לאמץ 

      משפחות מאמצות 

 מאומצים בוגרים. 

 מדריכה: אביטל ונטורה 

 

 הפועל קטמון  –קבוצות הנוער והילדים 

  ליווי פרטני וקבוצתי, עם ילדים ונוער, ועם הורים ומאמנים

מנטלית ורגשית את קבוצת הכדורגל. נדרשת זיקה לעולם הכדורגל ו/או תפקיד הסטודנט הוא ללוות מבחינה 

.הספורט ב, תפקיד הסטודנט הוא לדאוג לפן המנטלי של הביצוע הספורטיבי: איך הספורטאי חושרט. ספו

ועוד. מדבר עם ההורים והמאמנים שלו, הדינמיקה הקבוצתית  מתרכז,   

יותר דומה לפסיכולוגיה של הספורט ושיפור  אבלזה מקום הכשרה ייחודי, זאת לא עבודה סוציאלית קלאסית 

אך עם נגיעה ועבודה גם עם ילדים ממשפחות בסיכון  ביצועים  

  זמורשני  ריכה:מד 

)גמיש( '+ ד ') חובה(  ימי הכשרה: א  

  13:00-20:00  : שעות ההכשרה

עמק הארזים ירושלים. מרחק הליכה מתחנות האוטובוס של צומת רמות קמיקום: ספורט   

 

 

 

 

 



 

 בתעסוקה כנית  לשילוב אוכלוסיות מעוטות הזדמנויותות

 

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

 ובקהילה למשפחה, לפרט בתעסוקה לשילוב ייחודים וכלים כניותות מפתח, התעסוקתית הסוציאלית

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

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

רטנית, מערכתית וקהילתית בתחום במסגרת ההכשרה יתנסו הסטודנטים בעבודה פ .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

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

 המביא לידי ביטוי מעשי ותוצאתי את יסודות וערכי העבודה הסוציאלית

 רכז העיר מ -מרכז קידום תעסוקתי, ירושלים –ה: אפרת לסטר מדריכ

 

 


