היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה מגמה קהילתית  -תואר ראשון  -לשנה"ל תשע"ט
לתשומת הלב– מידי שנה יכולים לחול שינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של השירותים
מקום העבודה יכול לדרוש עבודה אחת לשבוע בשעות אחה"צ גם אם לא מצוין כך בטבלה

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

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

דרך בר לב ,195
תל-אביב

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  -ויצ"ו

רח' רבקה זיו ,תל
אביב

קידום מעמד האישה בישראל

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

שנה
שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות
ימי חמישי עבודה אחה"צ

שנה ג'

1

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.

שנה ג'

גבעת שמואל –
המחלקה לשירותים
חברתיים

בן-גוריון  ,24גבעת
שמואל

מחלקה לשירותים חברתיים

הורים לילדים מיוחדים ,חד
הוריות ,עולים

שנה ב'

אגף הרווחה

תושבים ,פעילים קהילתיים

שנה ב'

אור-יהודה  -המחלקה אליהו סעדון ,אור-
יהודה
לשירותים חברתיים

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה
ישיבות צוות של עבודה קהילתית

2

היחידה להכשרה מקצועית

אזור השרון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

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

שנה ב'

ישיבות צוות בימי חמישי.

דרום השרון  -המחלקה
לשירותים חברתיים דרום
השרון ,יחידת נוער וצעירים

בניין המועצה
האזורית נווה ירק
(סמוך להוד
השרון)

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

שנה ב'
שנה ג'

רצוי סטודנטים עם רכב ,נדרשת
נסיעה ביישובי המועצה
אחת לשבוע עבודה אחה"צ

3

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 ב'
שנה ג'

הערות ודרישות מיוחדות

4

היחידה להכשרה מקצועית

אזור דרום המרכז
שם השירות/היחידה
בית-דגן  -המחלקה לשירותים
חברתיים

כתובת מדויקת
מנחם בגין ,9
בית-דגן

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

רחובות – עיריית רחובות
לשכת ראש העיר  -הפורום לקידום
מעמד האישה

מרכז גישור -
מנוחה ונחלה ,18
רחובות

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

מתן שירותים לפרט
ולקהילה על פי הוראות
התע"ס

לידה עד זקנה.
משפחות מודרות
חברתית וכלכלית,
אנשים הסובלים
מנכויות ,שיקום ,פיגור
ואוטיזם ,קשישים ,ילדים
ונוער בסיכון

שנה ב'
שנה ג'

מחלקת רווחה ,צוות
עבודה קהילתית ,פיתוח
פרויקטים וקבוצות
פעילים

רב תרבותיות ,אוכלוסיות
ותיקות ,עולים ,חברה
ערבית

שנה ב'
שנה ג'

תיאור הארגון

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.

שנה ב'
שנה ג'

הערות ודרישות מיוחדות
תידרש עבודה ערב אחד,
כנראה בימי שלישי

יש צורך בעבודה אחה"צ יום
אחד

5

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

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

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

שנה ב'
שנה ג'

הערות ודרישות מיוחדות
עבודה עם אוכלוסייה דתית
וחרדית – לבוש צנוע
עבודה גם אחה"צ

אזור הדרום

שם השירות/היחידה
באר-שבע  -עמותת
"באר שובע"

כתובת מדויקת
בני אור  ,68באר
שבע

תיאור הארגון
עמותה שעוסקת בביטחון
תזונתי ושינוי חברתי

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
נשים שחיות בעוני ,עובדי
קבלן

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ב'
שנה ג'
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור ירושלים

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

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

שנה ב'

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

שנה ב'
שנה ג'

ירושלים  -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

ירושלים – המחלקה
לעבודה קהילתית

כיכר ספרא ,1
ירושלים

המחלקה פועלת לפיתוח
קהילתי של תושבי ירושלים,
בתחומי עיסוק :שיתוף
תושבים בהיבטים פיזיים,
חברתיים וכלכליים ,מיצוי
זכויות ,פיתוח כלכלי-עסקי-
קהילתי ,גישור בקהילה ועוד

האוכלוסייה בהתאם
לפרויקט

הערות ודרישות מיוחדות

עבודה רגשת תרבות לאוכלוסייה
חרדית

שנה ג'

שנה ב'
שנה ג'

7

