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 תיאור המרכז      

 ההכשרה המקצועית במרכז הלמידה מתקיימת במגוון שירותים הניתנים בתחום זה.  

עם מגבלה/ מחלה כרונית, קשיי  המתמודדים, ילדים , צעירים ובוגרים משפחותאוכלוסיות היעד הן: 

במסגרות הקהילה השונות כולל חינוך המיוחד, בתי ספר לחינוך המיוחד, תקשורת/ התפתחות. 

מסגרות  נותנים הוכו'. הארגונים ו עמותות שיקום, ארגונים ומסגרות בריאות, תחנות שיקום,

ית בשיתוף פעולה עם צוות . ברוב המסגרות העבודה נעשוהוריהם שירותים הן למבוגרים הן ולילדים

יעסקו בטיפול פסיכו סוציאלי, טיפול ישיר, יעשו  .ותרב מקצועי וקשר עם גורמי חוץ. הסטודנטים

ביקורי בית, ישתתפו בישיבות צוות ויהיו חלק אינטגראלי מהצוות במקום ההכשרה. הלימודים 

 מבוססים על הדרכה אישית ועל סדנא שמתקיימת אחד לחודש.

שעות  16במסגרת כלל מקומות ההכשרה במרכז, נדרשת נוכחות מלאה  של יומיים  הערה כללית

וגם עשיית ביקורי בית  בשעות היוםלהיות גם  ותבמחוישבועיות(.  במספר רב של המקומות יש 

במסגרת ובהתאם שעות ההכשרה הנדרשות.  יש מספר מסגרות  בשעות אחר הצהריים

אפשרות לפצל את ההכשרה על ימים שאינם ימי הכשרה שמאפשרות גמישות מסויימת בשעות כולל 

 רגילים.

 סדנא

הסדנא תעסוק במגוון רחב  . 16:00 – 12:00בין השעות  ראשוןאחת לחודש בימי הסדנא מתקיימת 

של נושאים כגון: לידת ילד בעל צרכים מיוחדים, השפעת המוגבלות על הילד ומשפחתו, היכרות עם 

 . תקשורת בלתי וורבלית ועודתסמונות, התמודדות עם מחלות ומוגבלויות שונות, 

במסגרת ים שהוצגו לעיל, וכן מלמידת עמיתים ושאכל סדנא תורכב מהרצאה מקצועית במגוון הנ

 קבוצות למען יצירת שיח אינטימי ומחבר(  2של עבודה קבוצתית ) תתקיים חלוקה ל

 ההשתתפות בסדנא חובה!

    צגה במסגרת למידת עמיתיםה 

הנפגשים ללמוד נושא משותף כדי לפתח  למידת עמיתים מתרחשת בקבוצה של משתלמים רציונל:

המשתתפים והעלאת קשיים  מאפשרת קיום דיאלוג פתוח ביןלמידה זו .את יכולותיהם המקצועיות

ללא חשש, מזמנת חווית משוב ובקרה ועוזרת ללומדים להמליל את מחשבותיהם, את 

תורם ונתרם  כל אחד מהמשתלמים  .ואת דעותיהם ביחס לחוויית השטח הנלמדת רגשותיהם

 .מהקבוצה ומהלמידה

להביא לדיון מקרה טיפולי/ סוגיה מקצועית  .ותמוזמנים .ןבמסגרת ההצגה בלמידת עמיתים אתם

יג את המקרה במגוון דרכים: תיאור ניתן להצ בהכשרה המעשית. .ןשעולה לכם מתוך התנסותכם

ובכלל כל מה שעולה לכם בראש ויכול  מקרה, וינייטה, קטע וידאו, סימולציה או הצגת תיאטרלית 

תפים את השאלה/ סוגיה/ דילמה להמחיש את המקרה המתואר.  בסוף ההצגה תציגו בפני המשת

 שבנוגע אליה ברצונכם להיוועץ/לשתף עם הקבוצה.

 



 

 ולא פירוט של כלל המסגרות הכשרה במרכז הלמידה תהחוברת מציגה דוגמאות לסוכנויו

 יתכנו שינויים במקומות ההכשרה המצוינים בחוברת

 

 :מקומות הכשרהלרשימת דוגמאות 

 טחוןמשרד הבי-אגף שיקום נכים

 מחוז ירושלים

 ירושלים  2כתובת: רחוב בית"ר  

 025657200מנהלת המחוז :  גב' תמר גליל .               טל : 

 ו"ס מנהלת שרותי השיקום לשעבר.ע –מדריכה : רחל קלרמן 

                            , מהווה מחוז אחד מתוך שבעה מחוזות ארציים.                          מחוז ירושלים-אגף שיקום נכים במשרד הביטחון

במהלך שירותם הביטחוני.  האגף אחראי על שיקומם של נכי צה"ל וכוחות הביטחון אשר נפגעו

מטרת הארגון לטפל בזכאים ולקדמם לתפקוד מיטבי בתחום הרפואי, הרווחתי, הנפשי ,התעסוקתי 

והחברתי וזאת באמצעות בנית תוכנית שיקום מקיפה ומתואמת אישית, תוך שימוש, בין היתר, במתן 

 שירותים סוציאליים, פסיכולוגיים, רפואיים וכלכליים.

                  בצו ליחידת השיקום )היחידה הטיפולית של העובדים הסוציאליים(.                                                                   ישו .ותהסטודנטים

,ליווי הזכאים בעלי המוגבלויות  הפיזיות והנפשיות ,בתחילת דרכם או במהלך  .ןמטרת עבודתם

פסיכוסוציאלי בהתמודדות עם משבר –ים אישיים )טיפול ריגשי תהליך השיקום.  הליווי כולל מפגש

הפציעה( ,קשר עם בני משפחות על פי הצורך ,תאום וגישור עם מסגרות טיפוליות חיצוניות, קשר 

 עם אנשי מקצוע בתוך ומחוץ לארגון במטרה לקדם תהליך שיקום משולב.                

-8:00. )בימי ראשון בין השעות 'ימודים, תגמולים, התייעצות וכול-השתתפות בוועדות שיקום

פעמיים בשנה.  השתתפות בישיבות צוות –.( השתתפות בישיבת צוות עם עו"סים בארגון 10:00

שנתי  מותאם  פרויקטשוטפים. ביצוע  עדכוניםהשונות  לוועדותמחוזיות אחת לחודש . כתיבת דוחות 

 .8:00-15:00הזכאים. ימי ההכשרה : ראשון ורביעי בין השעות  לצרכי

 

 

 

 

 



 

מחלקות לשירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות ובני 

 עיריית ירושלים - משפחותיהם

מגבלה , תופיזי יותנכו: עם מוגבלויות שונותות לאנשים מערך שירותי הרווחה המיועדשכות של ל

 .השירות ניתן לאנשים עם המגבלה ולבני משפחותיהם .שכלית התפתחותית ואוטיזם

 

בתחנה מגוון ביותר וכולל תהליכי רוחב של  סוציאליהטיפול ה. 0-120גיל הלקוחות נע בין 

, תוך היכרות ועבודה מול גורמים מקצועיים והפניות לשירותים השונים, בדיקת צרכים, תיווך ,סינגור

גם תהליכי עומק של היכרות עם חווית המגבלה בתוך משפחה לצד אלו מצויים  .מרובים ורב תחומיים

וקביעת , ליווי רגשי של התהליך האישי והמשפחתי של האדם עם המגבלה, ומה שזה מחולל בה

 . יעדים מותאמת

יחשפו בתחנות השונות לרגישות  .ותבהתאם לעבודת הרווחה בעיריית ירושלים, הסטודנטים

ישנו דגש על חשיבת מאקרו ומציאת פתרונות  ,כמו כןנות. תרבותית ולעבודה עם אוכלוסיות מגוו

   .קהילתיים או קבוצתיים לצרכים משותפים ללקוחות התחנה

לקוחות לטיפול פרטני  .ותהם מקבלים. לעבודה סוציאלית מהווים חלק מצוות התחנה.ות הסטודנטים

 .ושותפים לחשיבה הקהילתית, ארוך טווח או קצר טווח

 אזור צפון

 02-6578240טלפון: , א' )מול המטה הארצי( 1 כתובת: רחוב קלרמון גאנו, קהתימנהלת: נעמה 

 חגית פרנקל: המדריכ

 אזור מערב

 02-5843495, טלפון: 122מנהלת: יפעה קליין, כתובת: שדרות הרצל 

 תורה-מדריכה: ענבל בן

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

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

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

 רווחה בהתאם לצורך והפנייה למסגרות מתאימות. ה

לקוחות) מתבגרים ועד גיל זקנה כולל( המתמודדים עם  .ותילוו הסטודנטים –בתחום המשפחה 

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

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

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

 ועוד.

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

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

ין השעות ב ובת השתתפות בישיבות צוות כפעם בחודש בימי ראשוןח השתתפות בישיבות צוות:

9:00-11:00 

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



 

 תחנת שיקום מערב

ותי הרווחה המיועדים מנהלת : יפעה קליין    מדריכה: תחנת השיקום הינה מרכז של מערך שיר

 ללקוחות עם מגבלה פיזית, שכלית, או נוירולוגית הגרים באזור מערב ירושלים.

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

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

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

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

 ומציאת פתרונות קהילתיים או קבוצתיים לצרכים משותפים ללקוחות התחנה.

ית מהווים חלק מצוות התחנה. הם מקבלים לקוחות לטיפול לעבודה סוציאל .ותהסטודנטים

 פסיכוסוציאלי פרטני ארוך טווח או קצר טווח, ושותפים לחשיבה הקהילתית

                   

 מכבי -שרותי בריאות 

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

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

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

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

 ויות נוספות: בסניף מכבי ובטיפולי בית פעיל

כפי שנדרש מהעובדים במערכת  ידרשו להביא אישור על חיסונים  .ותהסטודנטים  דרישה מיוחדת:

  .הבריאות 

 קום פעילות ההכשרה: הרבה מהעבודה מתנהלת בביקורי בית בהתאם לצורךמי

של קופת  .ותבימי עיון מרוכזים לכלל הסטודנטים.ית פעילויות נוספות: תוצע השתתפות הסטודנט

 מכבי, במרכז מכבי בתל אביב או במחוז במודיעיןחולים 

 סניף לוד 

 מלי מזרחי. –מנהלת המרכז 

 לוד. 31כתובת רחוב שפירא 

 מדריכה: יפעת אזוב

 מה טוב. -נדרשת גמישות בימי ההכשרה

 

 סניף מודיעין

 מר ולאד סטבלצקימנהל: 

  מודיעין 8כתובת:  רחוב תלתן 

 089737655טלפון:  

 שוורצשטייןמדריכה: עתליה 

 

 מחוז ירושלים 



 

 סניפים  פסגת זאב ואזור צפון ירושלים

  פסגת זאב ירושלים 45כתובת:  רחוב חיים תורן 

 02-5940444טלפון:  

 מדריכה:  גב' שרית אלמליח

 

 סניף מבשרת ציון

 מנהלת: הדר שוורץ

 מבשרת 3כתובת: שדרות החושן 

 029935900טלפון: 

 מדריכה: גלית יטאח

 אפשרות גם לעבודה ביחידה לטיפולי בית ובבריאות האישה לפי התאמה() ישנה 

 

 "מנדלת הלב"

 אחראית ההכשרה: רינת לוי 

 מדריכה: יפעת אזוב

ם מחלת הסרטן ובני ע מודיעין התומכת במתמודדים ב "מנדלת הלב" הינה עמותה התנדבותית 

 משפחותיהם .

 זכויות ועוד. פניים, מיצויוגו העמותה מסייעת בטיפולים רגשיים 

ישתתפו בעבודת העמותה, ייקחו חלק בצוותים הפועלים בעמותה , יסייעו לפי  .ותהסטודנטים

הצורך, בקליטת המטופלים, סיוע בפרויקטים כגון העצמת מתנדבים וישתלבו בפרויקט "טיפול רגשי 

 שעה של טיפול רגשי בבית המטופל. -בנעלי בית"

לחלוטין, כל פעילותה מבתי המתנדבים והמטופלים, ההדרכה העמותה הינה כאמור התנדבותית 

 בבית המדריכה.

 נדרשת גמישות. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מרכז הלמידה לעיוורעמותת על"ה/ 

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

 yifatn@savion.huji.ac.ilוולקוף,   אימייל:  -יפעת נחמיהמדריכה:  

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

 ים ולמשפחות.  לילד

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

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

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

גם בפעילות סנגור והעצמה ברמה הקבוצתית והפרטנית אל מול גופים שונים באוניברסיטה ומחוצה 

כן -כמו לה. גופים כגון: הביטוח הלאומי, משרד החינוך, האוניברסיטה, משרד הרווחה וכיו"ב.

גזר הערבי, אוכלוסיית המרכז מאופיינת ברב גוניות שלה וכוללת בין השאר עולים חדשים, בני המ

צעירים לצד חברים מבוגרים יותר ועוד. מגוון זה יוצר סביבת עבודה מאתגרת, מלמדת  ומעניינת 

 כאחד.

ישולבו גם במערך הטיפול הפרטני וגם בזה הקבוצתי  .ותבמסגרת ההכשרה המעשית הסטודנטים

בודה בע .ותמול אוכלוסיית המרכז ובכללה תלמידי מכינה וסטודנטים. כמו כן יתנסו הסטודנטים

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

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

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

יחוו התנסות במגוון מתודות טיפוליות הכוללות בין שאר: הנחיית קבוצה טיפולית,  .ותטיםהסטודנ

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

דרשות , השעות הנ8:00-20:00בין השעות  ה-המרכז פועל בימים א שעות הפעילות הנדרשות:

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

 לקביעת מפגשים טיפוליים בשעות אחה"צ.  

.ות המשתתפים .ותאחת לחודש מתקיימת ישיבת צוות במרכז, בנוכחות הסטודנטיםישיבות צוות: 

 .בהכשרה, אשר כוללת עדכונים שוטפים ותכנים העשרתים

 

 

 

 

 



 

בית לחיים  –הוסטל "בית גנים" של עמותת אלו"ט בירושלים 

 לבוגרים עם אוטיזם

 כתובת המרכז: מלחה הישנה/עיר גנים ירושלים

 שם מנהלת: חיינס שירזי

 054-4227303מדריכה: יעל קרביץ אלעל, סלולארי: 

אלו"ט מפעילה אלו"ט היא עמותת הורים לילדים ובוגרים בעלי אוטיזם, אנשי מקצוע ואישי ציבור. 

מרכזי תמיכה ומידע למשפחות, מרכזי תעסוקה ו"בתים לחיים", פועלת לעידוד מחקרים ופיתוח 

 מודלים לטיפול ומקיימת פעילויות הסברה להגברת המודעות לאוטיזם.

בוגרים עם  20הוסטל "בית גנים" של עמותת אלו"ט בירושלים מורכב משני בתים, בהם מתגוררים 

בנים, הצעיר ביותר בן  7בנות ו 5חברים,  12רים נמצא בשכונת מלחה וגרים בו אוטיזם. בית הצעי

 5בנות ו 3חברים.  8. בית הבוגרים נמצא בשכונת עיר גנים וגרים בו 36והבוגרת ביותר בת  17

.  ההוסטל הינו ביתם של החברים, בו הם הולכים 60והמבוגר ביותר בן 21בנים, הצעירה ביותר בת 

ים בבוקר, משחקים, מבשלים, אוכלים יוצרים, יוצאים ממנו בבוקר לתעסוקה או לבית לישון ומתעורר

הספר, וחוזרים אליו אחה"צ  לבלות בו יחד זמן מהנה ונעים. הבית מאפשר לחברים לנהל חיים, 

 להתקדם וללמוד ולהרגיש שייכים. 

 יום והלילה.כל זאת בעזרת צוות מסור של מדריכים ומתנדבים המלווים אותם לאורך כל ה

דיירים ברמות התפקוד הגבוהות יותר,  4במסגרת ההכשרה המעשית הסטודנטים יפגשו פרטני עם  

לרוב חברים שמסוגלים לדבר, הסטודנטים יצרו עמם קשר ויקדמו  את החברים בתחומים מגוונים 

רים או ומעניינים, בנוסף יעבדו על פרוייקט שנתי שיוכל להיות העברת קבוצה שבועית למספר חב

 ארגון יום שיא בסוף השנה. 

החברים נמצאים בשעות הבוקר במרכז תעסוקה ובשעות אחה"צ חוזרים להוסטל, לכן ההכשרה 

אחה"צ  19:00ל 16:00המעשית בהוסטל "בית גנים" תתקיים ברובה בשעות אחה"צ בין השעות 

 ( 19:00 -13:00עם אופציה לבוא בשעות נוספות. )למשל מ

י עו"ס ההוסטל, תתקיים בהוסטל ותשים לב על דילמות עמן מתמודדים ההדרכה תינתן ע"

, על מידע בנושא אווטיזם ודרכי עבודה עם אוכלוסייה זו, תוך הקניית .ןבעבודתם .ותהסטודנטים

 . כלים ומיומנויות הקשורים לשדה העבודה סוציאלית ומחברים את הסטודנטים לעבודה בשטח

 

 

 במקומות ההכשרה המצוינים בחוברתיתכנו שינויים 

 

 

 

 


