היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה קהילתיים לשנה"ל תשע"ז
לשנים ב'-ג' בתואר הראשון ולתכנית ההשלמה (התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני) בשנים א' -ב'
מצ"ב טבלת המקומות המעודכנת ,בהתאם למידע שידוע לנו כעת.
כפי שהוסבר לכם ,יתכנו שינויים במהלך הקיץ ואלה אינם המקומות הסופיים לתשע"ח.
הטבלה לא תתעדכן ועליכם להתייחס אליה בזמן מילוי הטפסים.
אנו כמובן ניתן את הדעת לכל מה שתכתבו בטופסי הבקשה לשיבוץ ,ונשתדל להיענות לבקשתכם.
מטבע הדברים מאחר שיחולו שינויים ,יתכן שסטודנטים שביקשו מקום מסוים לא ישובצו בו ולהפך ,סטודנטים ישובצו במקומות חדשים שיהיו
ויתאימו לאזורי המגורים ולתחומים אותם ביקשו
בכל מקום רשאי המדריך לדרוש עבודה גם בשעות אחה"צ אחת לשבוע ,גם אם הדבר לא מצוין במפורש בטבלה.
 -נא לשים לב לשנה לה מיועד מקום ההכשרה המקצועית

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה
תכנית "מוגנות
קהילתית" כפר שלם
רבתי ,תל-אביב

כתובת מדויקת
דרך בר לב ,195
תל-אביב

תיאור הארגון
תכנית "מוגנות קהילתית"
בכפר שלם עוסקת ביצירת
תשתית קהילתית להגנה
ושמירה על ילדים באמצעות
העצמה של אוכלוסיות,
בתהליכים של עבודה
קהילתית .הצוות עובד על
בסיס קבוע ומתמשך עם
הקהילה תוך יצירת נוכחות,
קשר של אמון ,תמיכה וליווי
במשפחות במצוקה שאותרו.

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
משפחות עם ילדים צעירים
עד גיל שש שנמצאות
במצוקה כלכלית,
משפחתית ,אישית וכו'.

שנת הלימוד של
הסטודנטים
כל השנים

הערות ודרישות מיוחדות
ימי חמישי עד 18:00

עדיפות לשנה ב'

1

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

המחלקה לשירותים
חברתיים תל אביב-יפו

שד' ירושלים  ,45יפו

מחלקה לשירותים חברתיים

קו קשר לנכים ולמוגבלים,
פעילים קשישים ,הדיור
הציבורי

כל השנים

מרכז סיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית
תל-אביב

כתובת חסויה

הוקם על מנת לסייע לנפגעות
ונפגעים וכדי לצמצם את
תופעת הפגיעה המינית .מציע
סיוע נפשי ומעשי לנפגעות,
לנפגעים ולבני משפחותיהם.,
בין השירותים במרכז :הפעלת
קווי חרום לנשים ,לגברים
ולגברים דתיים וחרדיים;
פגישות פרטניות לסיוע מידי;
ליווי פונות/ים במגוון הליכים
מול הרשויות; סדנאות
והרצאות.

נפגעות ונפגעי תקיפה
מינית ובני משפחותיהם.

שנה ג' /השלמה
שנה ב'

ויצ"ו תל אביב

קידום מעמד האישה בישראל

אנשי מקצוע מדיסציפלינות
שונות.
מתנדבות ומתנדבים.
הציבור הרחב.

הערות ודרישות מיוחדות

במרכז מוכשרים מדי שנה סטודנטים
מתחום העבודה הסוציאלית
והמשפטים ממוסדות אקדמיים
שונים .לשם כך נבנה קורס הכשרה
ייחודי המתקיים אחת לשבוע למשך
שלושה חודשים וחצי .כמו כן מתקיים
מרכז למידה.
המרכז פתוח לכל סוגי האוכלוסייה,
גברים ונשים כאחד.

שנה ג'/
השלמה שנה ב'
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור מרכז  -גוש דן
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

היחידה לעבודה
קהילתית באגף
הרווחה של עיריית
רמת-גן

אצ"ל  ,2רמת-גן

מחלקת קהילה ,אגף
רווחה ,ראש העין

שבזי  ,29ראש העין

מועצה אזורית שומרון,
יחידה לטיפול
בטראומה ,שכול
ואובדן

אזור תעשיה ברקן,
דרך ברקן 1

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

היחידה לעבודה קהילתית היא
חלק ממחלקת משאבי קהילה.

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

המחלקה לע"ק באגף מעסיקה
עו"ס קהילתיים לטובת פיתוח
שירותים ותכניות קהילתיות.

קבוצת אל"ה – מועדון
בודדים חברי עורף
משפחתי ,אמהות בתכנית
אם לאם ,עבודה בשכונות.

היחידה אחראית על התחום
הקהילתי באגף הרווחה.

עובדים עפ קהילות גאוגרפיות
ופונקציונליות
היחידה לטיפול בטראומה
שכול ואובדן מטפלת בנפגעים
על רקע לאומי ,תאונות דרכים,
פגיעות מיניות ,מחלות ,חרדות
ועוד.

שנת הלימוד של
הסטודנטים
כל השנים

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה
ישיבות צוות של עבודה קהילתית

כל השנים

שנה ג'/
השלמה שנה ב'
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור השרון
שם השירות/היחידה
המחלקה לעבודה קהילתית,
עיריית רעננה

כתובת מדויקת
סולד  ,2רעננה

המחלקה לעבודה קהילתית –
עיריית הרצליה
מחלקה לשירותי רווחה
וקהילה – מ"א לב השרון

בנין המועצה
האזורית ,לב
השרון ,צומת בני
דרור

המחלקה לשירותים חברתיים
דרום השרון ,יחידת נוער
וצעירים

בניין המועצה
האזורית נווה ירק
(סמוך להוד השרון)

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

אגף לשירותים חברתיים

אוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים ,שכונות,
משפחות חד הוריות,
אוכלוסיות במצבי משבר
ומחסור כלכלי ,ילדים ונוער
בסיכון

כל השנים

אגף לשירותים חברתיים

אוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים ,קשישים,
משפחות חד-הוריות

כל השנים

עבודה קהילתית
פונקציונלית וגאוגרפית
במגזר הכפרי בתחומי
המועצה  +טיפולים
משפחתיים ופרטניים
במסגרת תכנית בן ממשיך

כל השנים

רצוי סטודנט עם רכב

כל השנים

נדרש רכב כיון שיש צורך לעיתים
בניידות בין הישובים.

מחלקה לשירותים חברתיים .אוכלוסייה מגוונת :עבודה
במועצה  30ישובים הפזורים עם צעירים ונוער ,הנחיית
בין מושבת מגשימים בדרום קבוצות ,עבודה עם
משפחות ,שילוב של
לצור יצחק בצפון המועצה
עשייה קהילתית בעבודת
המחלקה ,שינוי מדיניות
ברמת המקרו במסגרת
התנדבות

ישיבות צוות אחת לשלושה
שבועות בימי שלישי בשעה 11:00
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שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

בית איזי שפירא – רעננה

איזי שפירא ,1
רעננה

המערך הטיפולי המשלים של
העמותה לילדים בסיכון -
הרצליה

סוקולוב ,10
הרצליה

תיאור הארגון
עמותה לשינוי חברתי
הפועלת עם ולמען אנשים
עם מוגבלות ובני
משפחותיהם.

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
אנשים עם מוגבלות ובני
משפחותיהם

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ג'/
השלמה שנה ב'

תחומי ליבה עיקריים :פיתוח
שירותים חינוכיים וטיפוליים
חדשים ואיכותיים ,שינוי
עמדות בקהילה ובחברה,
פיתוח מנהיגות מקומית
וארצית והשפעה כל מדיניות
וחקיקה
העמותה לילדים בסיכון
מפעילה מערך טיפולים
עבור ילדים המאובחנים על
הספקטור האוטיסטי.
המערך המשלים בא להנגיש
את סל הטיפולים לתוך בתי
הספר בכדי להביא למיצוי
זכויות מקסימלי

ילדים ונוער המאובחנים
על הספקטרום האוטיסטי,
הורי הילדים ,צוותים
חינוכיים בבתי הספר

שעות הבוקר והצהריים
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אזור דרום המרכז
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

עיריית לוד ,מרכז גישור

נרקיס  ,5לוד

המחלקה לשירותים חברתיים – עיריית
רמלה

הרצל  ,59בית
רוחם ,רמלה

מחלקת רווחה ,צוות
עבודה קהילתית ,פיתוח
פרויקטים וקבוצות פעילים

עירית רחובות:

מרכז גישור -
מנוחה ונחלה ,18
רחובות

הפורום המונה כ 30-נשים
מורכב מנציגות קבוצות
מנהיגות וממובילות
בארגוני נשים -ויצו ,נעמת,
אמונה ,נשות הדסה,
תאיר ,גמלא ,רשת חוויות,
הפקולטה לחקלאות ובנק
יהב ועוד.

אגף לשירותים חברתיים  -מרכז גישור
לשכת ראש העיר  -הפורום לקידום
מעמד האישה

יחידה לעבודה קהילתית ,מחלקה
לשירותים חברתיים ,מ"א נחל שורק

מיקום המועצה
על מחלף שורק
בכביש  .6משרדי
המועצה בישוב יד
בנימין

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

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

כל השנים

רב תרבותיות ,אוכלוסיות
ותיקות ,עולים ,חברה
ערבית

כל השנים

כלל תושבי רחובות,
מורים ,הנהגת הורים
עירונית ,תושבי שכונות,
מתנדבים

כל השנים'

אוכלוסיה במצב משבר
והגירה ,בעיקר מפוני
גוש קטיף שגרים
במושבים שונים במועצה

הערות ודרישות מיוחדות

יש צורך בעבודה אחה"צ יום
אחד
ייצוגיות
מוטיבציה ללמידה

כל השנים

עדיף סטודנט עם רכב
עבודה עם אוכלוסיה דתית
וחרדית
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אזור הצפון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

המחלקה לשירותים
חברתיים מערב חיפה,
עיריית חיפה

ש"י עגנון  ,12חיפה

מחלקה לשירותים חברתיים

פיתוח שירותים ,קבוצות
דינמיות ,הקמת קבוצות
פעילים והכשרתן

כל השנים

המחלקה לעבודה
קהילתית ,אגף הרווחה
עיריית חיפה

הילל  ,62חיפה

מחלקה לשירותים חברתיים

עבודה עם אוכלוסייה מכ-
 15שכונות מצוקה בעיר
חיפה ,פיתוח מנהיגות
שכונתית לשינוי חברתי
במגוון נושאים פיזיים
וחברתיים

כל השנים

הערות ודרישות מיוחדות
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אזור ירושלים
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

המדור לעבודה
קהילתית ,מ"א מטה
בנימין

מ"א ישוב פסגות

מחלקה של עובדים סוציאליים
קהילתיים

מגוון גדול ,כל הקשת
החברתית ,עבודה בישובים
בפרויקטים רוחביים

כל השנים

היחידה לקידום נוער
מטה בנימין

מתנ"ס בנימין
פסגות

היחידה מרכזת את תחום
הטיפול בנערכים בסיכון
במספר מעגלים.

נערים בסיכון – ממלכתי,
דתי ,לאומי וחרגי

כל השנים

אגף הרווחה – מודיעין
עילית

מרומי שדה ,8
מודיעין עילית

עו"סים פונקציונליים ,זקנה,
נוער ,צרכים מיוחדים וכן
מסגרות ללקוחות הרווחה
ותכניות לקהילה

חד הוריות

כל השנים

הערות ודרישות מיוחדות

דינמיות ויכולת גמישות הנדרשת
בעבודה עם נוער
סטודנטים בנים נדרשים לאישור
משטרה על אי עבירות מין

קשישים

עבודה רגשת תרבות לאוכלוסייה
חרדית
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אזור הדרום
שם השירות/היחידה
אגף הרווחה – באר
שבע

כתובת מדויקת
מתחם יעלים ,רח'
זלמן שניאור ,10
באר-שבע

תיאור הארגון
יחידה מקצועית בעיריית באר-
שבע ,שמטרתה שיפור איכות
החיים וטיפול במצוקות
חברתיות לרווחת תשובי העיר

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
אוכלוסיית העיר שמתקשה
לאור :מצוקה ,משברים,
עוני ,אבטלה או ניצול

שנת הלימוד של
הסטודנטים
כל השנים

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה לסטודנטים פעם בחודש
(ישיבות צוות בימי ראשון ,אחת
לשלושה שבועות)
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