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 היחידה להכשרה מקצועית

 זלשנה"ל תשע" קהילתיים מקומות הכשרה
 

 שירותיםשינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של ה ולחיכולים למידי שנה  – לתשומת הלב
 

 
 אזור תל אביב

 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

תכנית "מוגנות 
קהילתית" כפר שלם 

 אביב-רבתי, תל

 ,195דרך בר לב 
 אביב-תל

תכנית "מוגנות קהילתית" 
בכפר שלם עוסקת ביצירת 

תשתית קהילתית להגנה 
ושמירה על ילדים באמצעות 

אוכלוסיות, העצמה של 
בתהליכים של עבודה 

על  הצוות עובד .קהילתית
בסיס קבוע ומתמשך עם 

הקהילה תוך יצירת נוכחות, 
קשר של אמון, תמיכה  וליווי 

 .שאותרובמצוקה משפחות ב

משפחות עם ילדים צעירים 
עד גיל שש שנמצאות 

במצוקה כלכלית, 
 משפחתית, אישית וכו'.

 כל השנים

 

 

 

 

 

 

 

, 40בעלי המלאכה  אביב-תלמרכז 'קשר' 
 אביב-תל

של מידע ותמיכה למשפחות 
 צרכים מיוחדיםאנשים עם 

אנשים עם בני משפחה של 
 צרכים מיוחדים.

מתנדבים, פעילים, אנשי 
 .מקצוע שונים

  כל השנים

המחלקה לשירותים 
 יפו-חברתיים תל אביב

 כל השנים   
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 היחידה להכשרה מקצועית

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

תל  –עמותת 'בעצמי' 
 אביב

 -משרדי העמותה
, תל 84צבי  דרך בן

 אביב

סיוע למשפחות המתמודדות 
עם עוני ואבטלה לקראת 

יציאה לעבודה. משרדי 
העמותה נמצאים בתל אביב, 
אך העמותה פועלת בפריסה 

 ארצית

אנשים ומשפחות 
המתמודדים עם אבטלה 

וקשיים ביציאה לעולם 
 התעסוקה

 כל השנים

 

 

מרכז סיוע לנפגעות 
ונפגעי תקיפה מינית 

 אביב-תל

הוקם על מנת לסייע   כתובת חסויה 
לנפגעות ונפגעים וכדי  

פגיעה הלצמצם את תופעת 
מציע סיוע נפשי  המינית.

נפגעים לומעשי  לנפגעות, 
בין . בני  משפחותיהם,לו

הפעלת  ותים במרכז:ירהש
גברים לקווי חרום לנשים, 

וחרדיים;  גברים דתייםלו
לסיוע מידי; פגישות פרטניות 

במגוון הליכים  פונות/יםליווי 
סדנאות מול הרשויות; 

 והרצאות.

נפגעות ונפגעי תקיפה 
 מינית ובני משפחותיהם.

אנשי מקצוע 
 מדיסציפלינות שונות.

 מתנדבות ומתנדבים.

 הציבור הרחב.

השלמה  /שנה ג'
 ב'שנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במרכז מוכשרים מדי שנה 
סטודנטים מתחום העבודה 

והמשפטים ממוסדות  הסוציאלית
שונים. לשם כך נבנה קורס  אקדמיים

הכשרה ייחודי המתקיים אחת 
לשבוע למשך שלושה חודשים וחצי. 

 כמו כן מתקיים מרכז למידה.

יה, יהמרכז פתוח לכל סוגי האוכלוס
 גברים ונשים כאחד.

 

 

   /שנה ג'  קידום מעמד האישה בישראל  ויצ"ו תל אביב

 ב'שנה השלמה 
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 היחידה להכשרה מקצועית

 גוש דן -אזור מרכז 
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת השירות/היחידהשם 
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

היחידה לעבודה 
קהילתית באגף 

הרווחה של עיריית 
 גן-רמת

 גן -רמת ,2אצל 

 

 היחידה לעבודה קהילתית
היא חלק ממחלקת משאבי 

 קהילה.

אחראית על התחום  היחידה
 הקהילתי באגף הרווחה. 

, הוריות-משפחות חד
אנשים מטופלי רווחה, 
הנמצאים בתכנית אונ' 

 בעם.

 

 מרכז למידה  כל השנים

 קהילתית ישיבות צוות של עבודה

 

מחלקת קהילה, אגף 
 רווחה, ראש העין

רותים חברתיים יאגף לש ראש העין ,29שבזי 
 מחלקת קהילה

, בגיל הרךמהות פעילות יא
 וער נ

'כל השנים   

מועצה אזורית שומרון, 
יחידה לטיפול 

בטראומה, שכול 
 ואובדן

אזור תעשיה ברקן, 
 1דרך ברקן 

היחידה לטיפול בטראומה 
שכול ואובדן מטפלת 

בנפגעים על רקע 
לאומי,תאונות דרכים, פגיעות 

 מיניות, מחלות, חרדות ועוד.

 שנה ג'/  

 שנה ב' השלמה

 

 –עמותת "בעצמי" 
תעסוקה לרווחה, ראש 

 העין

, 64הרב שלום שבזי 
 ראש העין

העמותה מסייעת לנשים 
ולגברים השרויים באבטלה 

מתמשכת להשתלב בעבודה 
יציבה והוגנת. תכנית 

"תעסוקה לרווחה" פועלת 
בשיתוף האגף לשירותים 

 חברתיים

אוכלוסיית רווחה אשר 
נמצאת באבטלה או בתת 

 תעסוקה

העמותה מקיימת הדרכות מרוכזות  שנה ב'
לכלל הסטודנטים המודרכים דרכה, 

, 84צבי -במשרדי העמותה: רח' בן
 תל אביב
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 היחידה להכשרה מקצועית

 השרוןאזור 
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 
 הערות ודרישות מיוחדות

 

המחלקה לעבודה 
קהילתית, עיריית 

 רעננה

אוכלוסיות עם צרכים  ם חברתייםאגף לשירותי רעננה, 2סולד 
משפחות , שכונות, יוחדיםמ

אוכלוסיות , חד הוריות
במצבי משבר ומחסור 

 ילדים ונוער בסיכון, כלכלי

 כל השנים

 

ושה שבועות לישיבות צוות אחת לש
 11:00בימי שלישי בשעה 

המחלקה לעבודה 
עיריית  –קהילתית 

 הרצליה

אוכלוסיות עם צרכים  אגף לשירותים חברתיים 
מיוחדים, קשישים, 

 הוריות-משפחות חד

  כל השנים

מחלקה לשרותי רווחה 
מ"א לב  –וקהילה 

 השרון

בנין המועצה 
האזורית, לב השרון, 

 צומת בני דרור

עבודה קהילתית  
פונקציונלית וגאוגרפית 
במגזר הכפרי בתחומי 

טיפולים המועצה + 
משפחתיים ופרטניים 

 במסגרת תכנית בן ממשיך

  כל השנים

המחלקה לשירותים 
 הוד השרון –חברתיים 

  כל השנים   

 –בית איזי שפירא 
 רעננה

  כל השנים   
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 היחידה להכשרה מקצועית

 דרום המרכזאזור 
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

מרכז , עיריית לוד
 גישור

מרכז גישור, קבוצות   , לוד5נרקיס 
דיאלוג, פיתוח מנהיגות 
מגשרת, תהליכי שיתוף 

 הציבור

  כל השנים

המחלקה לעבודה 
 -סוציאלית קהילתית 

 רמלה

 כל השנים   

 

  

 עירית רחובות:

אגף לשירותים 
מרכז  -חברתיים 

 גישור 

 -לשכת ראש העיר 
הפורום לקידום מעמד 

 האישה 

 -מרכז גישור 
, 18מנוחה ונחלה 

 רחובות 

 

נשים  30-הפורום המונה כ
מורכב מנציגות קבוצות 

מנהיגות וממובילות בארגוני 
ויצו, נעמת, אמונה,  -נשים

נשות הדסה, תאיר, גמלא, 
רשת חוויות, הפקולטה 

 קלאות ובנק יהב ועוד.לח

כלל תושבי רחובות, מורים, 
הנהגת הורים עירונית, 

 תושבי שכונות, מתנדבים 

'כל השנים  יש צורך בעבודה אחה"צ  יום אחד 

 ייצוגיות

 מוטיבציה ללמידה 

 

 

עירית רחובות: 
המחלקה לעבודה 

 ת משהיקהילתית, קרי

הוריות, -קהילה נגישה, חד  
 הקהילה האתיופית

'כל השנים   
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 היחידה להכשרה מקצועית

 הצפוןאזור 
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט

שנת הלימוד של 
הסטודנטים 
 המשובצים

 הערות ודרישות מיוחדות

 

המחלקה לשירותים 
חברתיים מערב חיפה, 

 עיריית חיפה

קבוצות פיתוח שירותים,  מחלקה לשירותים חברתיים , חיפה12ש"י עגנון 
דינמיות, הקמת קבוצות 

 פעילים והכשרתן

  כל השנים

המחלקה לעבודה 
קהילתית, אגף הרווחה 

 עיריית חיפה

-עבודה עם אוכלוסייה מכ מחלקה לשירותים חברתיים , חיפה62הילל 
שכונות מצוקה בעיר  15

חיפה, פיתוח מנהיגות 
שכונתית לשינוי חברתי 

במגוון נושאים פיזיים 
 וחברתיים

  השניםכל 
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 היחידה להכשרה מקצועית

 אזור ירושלים
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

מועצה אזורית גוש 
עציון, היחידה לעבודה 

 קהילתית

היחידה לעבודה קהילתית  גוש עציון
במועצה האזורית גוש עציון, 

בתוף האגף לשירותים 
 חברתיים

הורים לילדי צמי"ד, עבודה 
עם הנהגות היישובים, 

מזכירויות היישובים, וועדי 
 מנהלים.

  כל השנים

מחלקה לעבודה 
 קהילתית, ירושלים

, 7ככר ספרא , 1יפו 
 ירושלים

נהל לשירותי חלק מהמ
 עירונירות רווחה יש -קהילה 

כל השנים  צעירים חרדים נושרים    

המדור לעבודה 
קהילתית, מ"א מטה 

 בנימין

כלל האוכלוסייה + עמותות  יחידה לעבודה קהילתית 
 וארגונים רבים

  כל השנים

מודיעין  –אגף הרווחה 
 עילית

  השניםכל    
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 היחידה להכשרה מקצועית

 אזור הדרום
 
 

 תיאור הארגון כתובת מדויקת שם השירות/היחידה
תיאור האוכלוסייה אתה 

 עובד הסטודנט
שנת הלימוד של 

 הסטודנטים 

 הערות ודרישות מיוחדות

 

באר  –אגף הרווחה 
 שבע

מתחם יעלים, רח'  
, 10זלמן שניאור 

 שבע-באר

יחידה מקצועית בעיריית 
שבע, שמטרתה שיפור -באר

איכות החיים וטיפול במצוקות 
 חברתיות לרווחת תשובי העיר

אוכלוסיית העיר שמתקשה 
לאור: מצוקה, משברים, 

 אבטלה או ניצול עוני,

מרכז למידה לסטודנטים פעם  כל השנים
בחודש )ישיבות צוות בימי ראשון, 

 אחת לשלושה שבועות(

 


