היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה קהילתיים לשנה"ל תשע"ח
לתשומת הלב– מידי שנה יכולים לחול שינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של השירותים

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

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.

תל-אביב  -תכנית
"מוגנות קהילתית"
כפר שלם רבתי

דרך בר לב ,195
תל-אביב

תל-אביב – יפו -
המחלקה לשירותים
חברתיים

שד' ירושלים  ,45יפו מחלקה לשירותים חברתיים

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנה

משפחות עם ילדים צעירים
עד גיל שש שנמצאות
במצוקה כלכלית,
משפחתית ,אישית וכו'.

שנה ב'

קו קשר לנכים ולמוגבלים,
פעילים קשישים ,הדיור
הציבורי

השלמה  -שנה א'

הערות ודרישות מיוחדות
ימי חמישי עד 18:00

1

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תל-אביב  -מרכז סיוע כתובת חסויה
לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית

תיאור הארגון
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.

תל-אביב  -ויצ"ו

רח' רבקה זיו ,תל
אביב

תל-אביב -ג'וינט

תכנית לשילוב צעירים עם
מרש"ל  -מנדלה
מוכר ספרים  ,20תל מוגבלות במכינות הקדם
צבאיות
אביב

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
נפגעות ונפגעי תקיפה
מינית ובני משפחותיהם.
אנשי מקצוע
מדיסציפלינות שונות.
מתנדבות ומתנדבים.
הציבור הרחב.

קידום מעמד האישה בישראל

שנה

הערות ודרישות מיוחדות

השלמה  -שנה ב'

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'
חניכי התכנית :צעירים בני
 18-21המשולבים פרטנית
במכינות .בניית מודלים
ופיתוח ידע.

השלמה  -שנה ב'

2

היחידה להכשרה מקצועית

אזור מרכז  -גוש דן
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

רמת– גן  -היחידה
לעבודה קהילתית
באגף הרווחה של
עיריית רמת-גן

אצ"ל  ,2רמת-גן

היחידה לעבודה קהילתית
היא חלק ממחלקת משאבי
קהילה.
היחידה אחראית על התחום
הקהילתי באגף הרווחה.

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

כל השנים

ראש-העין  -מחלקת
קהילה ,אגף רווחה

שבזי  ,29ראש העין

המחלקה לעבודה קהילתית
באגף מעסיקה עו"ס
קהילתיים לטובת פיתוח
שירותים ותכניות קהילתיות.
עובדים עפ"י קהילות
גאוגרפיות ופונקציונליות.

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

השלמה  -שנה א'

גבעת שמואל –
המחלקה לשירותים
חברתיים

בן-גוריון  ,24גבעת
שמואל

מחלקה לשירותים חברתיים

הורים לילדים מיוחדים ,חד
הוריות ,עולים

שנה ב'

מועצה אזורית שומרון
 יחידה לטיפולבטראומה ,שכול
ואובדן

אזור תעשיה ברקן,
דרך ברקן 1

היחידה לטיפול בטראומה
שכול ואובדן מטפלת
בנפגעים על רקע לאומי,
תאונות דרכים ,פגיעות מיניות,
מחלות ,חרדות ועוד.

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה
ישיבות צוות של עבודה קהילתית

שנה ג'
השלמה  -שנה ב'

יהוד-נווה מונוסון
מחלקה לשירותים
חברתיים

מרבד הקסמים ,6
יהוד

מחלקה לשירותים חברתיים

פעילים במרכז גישור ,נוער
בעיר

שנה ב'

המחלקה לשירותים
חברתיים ,אור יהודה

אליהו סעדון ,אור-
יהודה

אגף הרווחה

תושבים ,פעילים קהילתיים

שנה ג'

3

היחידה להכשרה מקצועית

אזור השרון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

רעננה  -המחלקה לעבודה
קהילתית ,עיריית רעננה

סולד  ,2רעננה

אגף לשירותים חברתיים

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

כל השנים

מ"א לב השרון  -מחלקה
לשירותי רווחה וקהילה

בנין המועצה
האזורית ,לב
השרון ,צומת בני
דרור

אגף לשירותים חברתיים

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

כל השנים

המחלקה לשירותים חברתיים
דרום השרון ,יחידת נוער
וצעירים

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

הערות ודרישות מיוחדות
ישיבות צוות אחת לשלושה
שבועות בימי שלישי בשעה 11:00

כל השנים

4

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה
רעננה  -בית איזי שפירא -

כתובת מדויקת
איזי שפירא ,1
רעננה

תיאור הארגון
עמותה לשינוי חברתי
הפועלת עם ולמען אנשים
עם מוגבלות ובני
משפחותיהם.
תחומי ליבה עיקריים :פיתוח
שירותים חינוכיים וטיפוליים
חדשים ואיכותיים ,שינוי
עמדות בקהילה ובחברה,
פיתוח מנהיגות מקומית
וארצית והשפעה כל
מדיניות וחקיקה

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

אנשים עם מוגבלות ובני
משפחותיהם

שנה ג'
השלמה  -שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

5

היחידה להכשרה מקצועית

אזור דרום המרכז
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

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

כל השנים

שכונות גורדון ,תכנית
מוטב יחדיו

השלמה  -שנה
א'

לוד  -מרכז גישור ,עיריית לוד

נרקיס  ,5לוד

בת-ים  -המחלקה לשירותים חברתיים

נגבה  ,12בת ים

מחלקה לשירותים
חברתיים

בית-דגן  -המחלקה לשירותים
חברתיים

מנחם בגין ,9
בית-דגן

מתן שירותים לפרט
ולקהילה על פי הוראות
התע"ס

לידה עד שקנה.
משפחות מודרות
חברתית וכלכלית,
אנשים הסובלים
משיקום ,פיגור ואוטיזם,
קשישים ,ילדים ונוער
בסיכון

מחלקת רווחה ,צוות
עבודה קהילתית ,פיתוח
פרויקטים וקבוצות
פעילים

רב תרבותיות ,אוכלוסיות
ותיקות ,עולים ,חברה
ערבית

רמלה  -המחלקה לשירותים חברתיים הרצל  ,59בית
רוחם ,רמלה

עירית רחובות:
• אגף לשירותים חברתיים  -מרכז
גישור
• לשכת ראש העיר  -הפורום
לקידום מעמד האישה

מרכז גישור -
מנוחה ונחלה ,18
רחובות

כלל תושבי רחובות,
הפורום המונה כ30-
מורים ,הנהגת הורים
נשים מורכב מנציגות
עירונית ,תושבי שכונות,
קבוצות מנהיגות
וממובילות בארגוני נשים -מתנדבים
ויצו ,נעמת ,אמונה ,נשות
הדסה ,תאיר ,גמלא ,רשת
חוויות ,הפקולטה
לחקלאות ובנק יהב ועוד.

הערות ודרישות מיוחדות

תידרש עבודה ערב אחד,
כנראה בימי שלישי

כל השנים

כל השנים

יש צורך בעבודה אחה"צ יום
אחד

6

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

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

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

קרן שחף – לוד

לוד

תיאור הארגון

שותפות פילנתרופית
לקידום קהילות
משימתיות

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

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

כל השנים

חברי כנסת ,שרים,
קבוצות פעילים
בשכונות ,חברי קהילות
משימתיות ,צעירים
שמעוניינים להקים
קהילות משימתיות

שנה ג'

הערות ודרישות מיוחדות
עבודה עם אוכלוסייה דתית
וחרדית

7

היחידה להכשרה מקצועית

אזור ירושלים
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

מ"א מטה בנימין -
המדור לעבודה
קהילתית

מ"א ישוב פסגות

מחלקה של עובדים
סוציאליים קהילתיים

מגוון גדול ,כל הקשת
החברתית ,עבודה בישובים
בפרויקטים רוחביים

כל השנים

מטה בנימין  -היחידה
לקידום נוער

מתנ"ס בנימין
פסגות

היחידה מרכזת את תחום
הטיפול בנערכים בסיכון
במספר מעגלים.

נערים בסיכון – ממלכתי,
דתי ,לאומי וחרגי

כל השנים

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

מודיעין עילית  -אגף
הרווחה

מרומי שדה ,8
מודיעין עילית

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

חד הוריות
קשישים

כל השנים

עבודה רגשת תרבות לאוכלוסייה
חרדית

ירושלים  -המחלקה
לקליטה בשכונות,
רשות הקליטה
העירונית ,המינהל
לשירותי קהילה

רח' יפו  ,19ירושלים

גוף עירוני הנותן שירותים
לעולים חדשים .שירותים
פרטניים וקהילתיים.

עולים חדשים בירושלים

כל השנים

מינהל קהילתי גוננים

אליעזר הגדול ,4
ירושלים

מרכז קהילתי עירוני לאזרחים אזרחים וותיקים.
ותיקים בשכונת גוננים
תחומי פעילות :שיעורים
וקורסים בתחומים שונים,
מועדונים חברתיים שונים,
מערך התנדבות נרחב

שנה ב

גוש עציון – מחלקה
לשירותים חברתיים

הגבעה הצהובה,
אלון שבות

מחלקה לשירותים חברתיים

השלמה  -שנה א'

8

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

ירושלים – ג'וינט אשל ,דרך רופין ,9
ירושלים
המכון לאפוטרופסות

תיאור הארגון
ג'וינט אשל

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
אוכלוסייה הטרוגנית אך
כולם מוגדרים כחסויי
אפוטרופסות

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ג'

9

היחידה להכשרה מקצועית

אזור הדרום
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

באר-שבע  -אגף
הרווחה

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

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

אוכלוסיית העיר שמתקשה
לאור :מצוקה ,משברים,
עוני ,אבטלה או ניצול

כל השנים

עמותת באר שובע –
באר שבע

בני אור  ,68באר
שבע

עמותה שעוסקת בביטחון
תזונתי ושינוי חברתי

נשים שחיות בעוני ,עובדי
קבלן

כל השנים

נתיבות – שח"ם

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה לסטודנטים פעם
בחודש

השלמה  -שנה ב'

10

היחידה להכשרה מקצועית

אזור הצפון
שם השירות/היחידה
חיפה  -המחלקה
לעבודה קהילתית,
אגף הרווחה עיריית
חיפה

כתובת מדויקת
הילל  ,62חיפה

תיאור הארגון
מחלקה לשירותים חברתיים

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

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

כל השנים
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