היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה "פיתוח קהילתי וארגוני" – תכנית ההשלמה  -לשנה"ל תשע"ט
לתשומת הלב– מידי שנה יכולים לחול שינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של השירותים
המדריך/ה יכול/ה לדרוש עבודה אחת לשבוע בשעות אחה"צ גם אם לא מצוין מפורשות בטבלה

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה
תל-אביב – יפו -
המחלקה לשירותים
חברתיים

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

שד' ירושלים  ,45יפו מחלקה לשירותים חברתיים

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

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.

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנה

קו קשר לנכים ולאנשים
עם מוגבלות ,פעילים
קשישים ,הדיור הציבורי

שנה א'

נפגעות ונפגעי תקיפה
מינית ובני משפחותיהם.
אנשי מקצוע
מדיסציפלינות שונות.
מתנדבות ומתנדבים.
הציבור הרחב.

שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

השתתפות בקורס הכשרה שמתחיל
לפני שנת הלימודים.
המרכז פתוח לכל סוגי האוכלוסייה,
גברים ונשים כאחד.

1

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה
מועצת המכינות
הקדם צבאיות ,תכנית
בשותפות משרדי
הממשלה ,ג'וינט
וקרנות –
אזור תל אביב

כתובת מדויקת
בית אקשטיין –
רח' פטאי ,14
גבעתיים

תיאור הארגון
תכנית לשילוב צעירים עם
מוגבלות במכינות הקדם
צבאיות

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
חניכי התכנית :צעירים בני
 18-21המשולבים פרטנית
במכינות.
מועמדים לתכנית בשנתם
האחרונה בביה"ס ,בוגרי
התכנית.
בניית מודלים ופיתוח ידע.

שנה
שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות
נדרשת גמישות מסוימת מבחינת
המיקום .ההכשרה מתקיימת במרכז:
ת"א ,ר"ג ,גבעתיים ,פ"ת.
כל אחד מימי ההכשרה מתקיים
במקום שונה

אזור מרכז  -גוש דן
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון
המחלקה לע"ק באגף
מעסיקה עו"ס קהילתיים
לטובת פיתוח שירותים
ותכניות קהילתיות.
עובדים עפ קהילות
גאוגרפיות ופונקציונליות

ראש-העין  -מחלקת
קהילה ,אגף רווחה

שבזי  ,29ראש העין

בני ברק – המחלקה
לעבודה סוציאלית
קהילתית

כהנמן  ,107בני ברק המחלקה לשירותים חברתיים
עיריית בני ברק

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
תושבים ,פעילים ואנשי
מקצוע

אוכלוסייה חרדית

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה א'

יום בבוקר
יום אחה"צ  -ערב

שנה ג'

לבוש צנוע

שנה ג'

2

היחידה להכשרה מקצועית

אזור השרון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

מ"א לב השרון  -מחלקה
לשירותי רווחה וקהילה

בנין המועצה
האזורית ,לב
השרון ,צומת בני
דרור

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

שנה א'

הרצליה  -עמותה לילדים
בסיכון,

בי"ס תיכון חדש,
שד' שבעת
הכוכבים ,2
הרצליה

עבודה עם נוער עם
אוטיזם ,אחים ובני
משפחה

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

חדרה  -מנהלת מרכז
למשפחות בהם ילד עם
צרכים מיוחדים

הנשיא  ,27חדרה

הערות ודרישות מיוחדות
רצוי רכב

שנה ג'
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

תיאור הארגון

שנת הלימוד של
הסטודנטים

הערות ודרישות מיוחדות

הרצליה – אגף הרווחה

בן גוריון ,14
הרצליה

אגף הרווחה

כלל האוכלוסייה

שנה א'

מרכז למידה בימי שלישי בבוקר

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.
ימי שלישי – 20:00 – 12:00

אזור דרום המרכז
תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים

לוד  -מרכז גישור ,עיריית לוד

נרקיס  ,5לוד

מרכז גישור המופעל
מטעם עיריית לוד

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

שנה ב'

אגף לשירותים חברתיים ,רחובות

הנביאים ,8
רחובות

אגף לשירותים חברתיים,
עיריית רחובות

מגוון תכניות קהילתיות
כגון :קהילה נגישה,
אימהות חד-הוריות,
עבודה עם המגזר
החרדי ,התחדשות
עירונית וכדומה

שנה א'

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

הערות ודרישות מיוחדות

בימי חמישי בשעות הבוקר
מתקיים מרכז למידה
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור הצפון
שם השירות/היחידה
אגף הרווחה -
מחלקת שיקום ,עירית
חיפה

כתובת מדויקת
חורי  ,3חיפה

אגף הרווחה ,המחלקה הלל  ,62חיפה
לעבודה קהילתית,
חיפה

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

מחלקה לשיקום אנשים עם
מוגבלות ומשפחותיהם
בתחום האישי ,המשפחתי
והקהילתי

עבודה עם אוכלוסייה עם
מוגבלות ולמענה

שנה א'

יחידת מטה של העבודה
הקהילתית ,התנדבות
ותעסוקה .המחלקה מעסיקה
עו"ס  ,עובדי סמך ורכזי
תכניות במחלקות הרווחה
השונות באזור

תושבי העיר בשכונות
השונות

שנה ג'

הערות ודרישות מיוחדות

בימי שלישי ההכשרה עד 18:00
ע"פ הצורך יתכן צורך נקודתי
לעבודה בשעות אחה"צ או הערב

אזור ירושלים
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

מטה בנימין  -היחידה
לקידום נוער

ההכשרה מתקיימת
באחד מהמקומות
הללו:
מעבר מכמש,
מתתיהו ,נחליאל,
תל-ציון

תיאור הארגון
היחידה מרכזת את תחום
הטיפול בנערכים בסיכון
במספר מעגלים.

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
נערים בסיכון – ממלכתי,
דתי ,לאומי וחרגי

שנת הלימוד של
הסטודנטים
שנה א'

הערות ודרישות מיוחדות
דינמיות ויכולת גמישות הנדרשת
בעבודה עם נוער
סטודנטים בנים נדרשים לאישור
משטרה על אי עבירות מין
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
עולים חדשים בירושלים

שנת הלימוד של
הסטודנטים
שנה א'

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

רח' יפו  ,19ירושלים

גוף עירוני הנותן שירותים
לעולים חדשים .שירותים
פרטניים וקהילתיים.

בית שמש – אגף
הרווחה

אבא נעמת  ,4בית
שמש

מרכז עוצמה ,תעסוקה ,מיצוי
זכויות קשישים ,התנדבות
משפחות ,דיאלוג קהילתי

שנה א'

ירושלים – המחלקה
לעבודה קהילתית

כיכר ספרא,
ירושלים

אאגף הרווחה ,מחלקת המטה תושבי העיר
לעבודה קהילתית בירושלים

שנה א'
שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות
ידיעת שפות  -יתרוןכ

אזור הדרום

שם השירות/היחידה
באר-שבע  -אגף
הרווחה

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
שנה א'

הערות ודרישות מיוחדות
מרכז למידה לסטודנטים פעם
בחודש
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