היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה לשנה"ל תשע"ח
תואר ראשון  -מגמה פרטנית
לתשומת הלב
 מידי שנה עשויים לחול שינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של השירותים. -בכל מקום רשאי המדריך לדרוש עבודה גם בשעות אחה"צ אחת לשבוע ,גם אם הדבר לא מצוין במפורש בטבלה.

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

מיל"ם

שאול המלך  ,8תל
אביב

מרכז ייעוץ למשפחות
שיקירן מתמודד עם
מחלת נפש .במרכז ניתן
ליווי וטיפול פרטני,
משפחתי ,קבוצות,
סדנאות והרצאות

הורים ,אחים ,בני זוג וילדים
של בני משפחה
המתמודדים עם מחלת
נפש

שנה ג'

יום אחד אחה"צ.

המכון להתפתחות
הילד  -בי"ח איכילוב,
תל אביב

רח' ויצמן  ,6ת"א

המכון הינו חלק מבי"ח
"איכילוב" ,בו צוות רב
מקצועי .מיועד לילדים
בגילאי  ,0-6בעלי עיכוב
התפתחותי שמאובחנים
ומטופלים במסגרת המכון

הורים לילדים שמאובחנים
ומטופלים במסגרת המכון

שנה ב'

עלות החיסונים מוטלת על הסטודנט
(יש אפשרות להתחסן בקופ"ח)
ימי חמישי – מרכז למידה
ימי שלישי – שעות עבודה החל
משעה  11:00עד 18:00

אזור תל-אביב

1

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

מרכז רפואי "רעות"
תל-אביב

שד' החיל , 2שכונת
יד אליהו ,תל-אביב

מרכז רפואי הכולל
מחלקות שיקום נוירולוגי
ואורתופדי ומחלקות
כרוניות (פגועי ראש ,
מונשמים ,סיעודי מורכב)

הסטודנט מקבל מקרים
מכל המחלקות ,בהתחלה
מהשיקום ואח"כ גם
מהכרוני

שנה ב'

מרכז מתדון ,תל אביב

המסגר  ,68תל אביב

מסגרת המיועדת
למכורים שלא הצליחו
להיגמל באופן מוחלט.
הארגון עובד ע"פ מודל
"מזעור נזקים" – מניעת
מחלות זיהומיות ,מניעת
עבריינות ועוד

גברים ונשים מכורים
למשככי כאבים ,בעיקר
גילאי + 40

שנה ג'

מרכז הורים וילדים
"גפן" ,יפו

עירית  ,17תל אביב

משפחות עם ילדים מגילאי
המרכז נועד לשרת את
צורכיהם של משפחות עם לידה על שש מרקעים
מגווני ובמצב סוציואקונומי
ילדים מגילאי לידה עד
נמוך
גיל שש ומתמחה במגוון
התערבויות .מוקד
ההתערבות :קשר הורה-
ילד

אזור תל-אביב

שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

הסטודנט עובר אוריינטציה למקום ,
משתתף בישיבות צוות ,הרצאות ,
בקרות ,שיחות משפחה וכד' .הטיפול
הוא בחולים ובני משפחות .שעות
ההכשרה גמישות יחסית כי בית
החולים פתוח 24/7

ימי ראשון וחמישי

2

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

קופ"ח "מכבי" ,תל-
אביב

השל"ה  ,7תל אביב

מרפאה לבריאות נפש,
השייכת לקופ"ח מכבי

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים
שנה ג'

שח"ם – תל אביב יפו

שד' ירושלים ,110
יפו

מחלקה לשירותים
חברתיים

משפחות ולהם ילדים עם
בעיות קשב וריכוז ובעיות
התנהגות

שנה ג'

המרכז לנפגעות אונס
– תל אביב

כתובת חסויה

הוקם על מנת לסייע
לנפגעות ונפגעים וכדי
לצמצם את תופעת
הפגיעה המינית .מציע
סיוע נפשי ומעשי
לנפגעות ,לנפגעים ולבני
משפחותיהם

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

שנה ג'

אזור תל-אביב

הערות ודרישות מיוחדות
ההכשרה ביום ראשון  +חמישי

3

היחידה להכשרה מקצועית

אזור מרכז – גוש דן
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

המרכז הקהילתי
לבריאות הנפש ,פתח-
תקווה

אחד העם  ,31פתח-
תקווה

המרפאה פועלת מטעם
משרד הבריאות ומציעה
מגוון שירותים טיפוליים כגון:
טיפול פסיכותרפויטי ,מיון,
טיפול פסיכולוגי נפשי
ורגשי ,באוכלוסייה אשר
מתמודדת עם קשיים
רגשיים ובעיות נפשיות
מגוונות.

מבוגרים ( ,)+18אשר סובלים
מחרדות ,דכאון ,פוסט
טראומה ,אבל ואובדן ,בעיות
רפואיות שמעוררות קשיים
רגשיים ,וקשיים נפשיים
ורגשיים נוספים.

שנה ג'

ימי ראשון ושלישי או שלישי וחמישי
יום ראשון :ישיבה 12:30 -10:30
הדרכות לפני ואחרי הישיבה
יום שלישי . :משעות הבוקר המאוחרות
עד שעות הצהריים המאוחרות .מרכז
למידה 14:30 – 13:30
קבלת מטופלים רק אחה"צ בימים ראשון
,שלישי וחמישי
הנחיית קבוצה – אחה"צ-ערב

מחלקה כירורגית ,ביה"ח
"שניידר"

קפלן  ,14פתח תקוה

בי"ח לילדים ,העבודה כוללת
טיפול וליווי של המאושפזים
ומשפחתם ,ודאגה לרווחתם
הנפשית וכן לצרכים
חומריים

ילדים והורים במחלקה
הכירורגית – לפני/אחרי
ניתוח/טראומה כגון :תאונות
דרכים/ארועים שונים

שנה ב'

רצוי ימי ראשון.

כפר הנוער אמי"ת פתח-
תקווה

הרצוג  16פתח-תקוה

כפר נוער במודל משפחתי

מתבגרים בכיתות ז'-יב'
הנמצאים במסגרת פנימייה
או פנימיית יום

שנה ב'

אזור מרכז-גוש דן

נדרשים חיסונים (ע"ח הסטודנט)

המקום דתי  -נדרש לבוש בהתאם.

4

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

המחלקה לשירותים
חברתיים ,מרכז פתח
תקווה

אחד העם  33פתח
תקווה

האגף לשירותים
חברתיים ,קריית אונו –
מחלקת פרט ומשפחה

הנשיא  ,54קריית אונו

'עזר מציון' ,בני ברק

ברנדה  ,33פתח-
תקווה

אזור מרכז-גוש דן

תיאור הארגון
המחלקה מטפלת בלקוחות
המתגוררים במרכז העיר,
שכונת כפר גנים ושכונות
נוספות בפתח תקווה .עיקר
העבודה היא עם משפחות
הנמצאות במצוקה סביב
קשיים בהורות ,קשיי תפקוד
ולעיתים ילדים בסיכון.
במחלקה  16עובדות
סוציאליות .עובדות משפחה,
חוק נוער ,סדרי דין ,שיקום
ופיגור .העו"ס עובדות
בשיתוף פעולה עם שירותים
נוספים.

העמותה מושיטה סיוע
ותמיכה רפואיים לחולים
ולמשפחותיהם ,לקשישים,
לנזקקים ולאנשים במצבי
משבר רבים ושונים ,במטרה
לסייע להם להתגבר על
הקשיים והמכשולים
העומדים בפניהם.

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

משפחות עם קשיי תפקוד,
קשיים בהורות ,חד הוריות
ונכות.

שנה ג'

משפחות ובודדים ,מצוקה
כלכלית ,הדרכה הורית ,משבר
גירושין וחולי

שנה ב'
שנה ג'

שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

נכונות ללבוש צנוע

5

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

במחלקה להשתלות מח עצם
ובאשפוז יום .עם חולים
במחלות המטולוגיות ,חולים
מבוגרים .מעבר לאוכלוסיית
החולים ,העבודה היא גם עם
בני המשפחה.

שנה ב'

טיפול באוכלוסייה מגוונת:
תיקי משפחות ,חד-הוריות,
ילדים בסיכון ,נוער במצוקה,
קשישים ,שיקום.

שנה ג'

שנה ג'

סטודנטיות בלבד
הסטודנטיות נדרשות לעבוד לפחות פעם
אחת גם בשעות אחה"צ

נדרשת הצגת אישור על בריאות תקינה

מכון אונקולוגי ,ביה"ח
'שיבא' תל –השומר

ביה"ח תל השומר

המחלקה לשירותים
חברתיים ,אור-יהודה

שד' אליהו סעדון 122
אור-יהודה

המחלקה מעניקה מענה
למגוון של בעיות ,קשיים
ומצוקות של אוכלוסיית
הרווחה באור-יהודה

ביה"ח "שיבא" ,תל
השומר ,כללי

ביה"ח תל השומר

מרכז רפואי

אוכלוסייה מגוונת של
מטופלים המתמודדים עם
מחלות שונות

המחלקה לשירותים
חברתיים ,אור-יהודה,
היחידה לטיפול בנערה

שד' אליהו סעדון 122
אור-יהודה

היחידה משתייכת למחלקה
לשירותים חברתיים

הסטודנטיות מקבלות נערות
לטיפול פרטני ,מדובר בנערות
עם חסכים רגשיים ותפקודיים,
חלקן קורבנות לאלימות ,ואו
סובלות מהזנחה .

שנה ב'

המחלקה לשירותים
חברתיים ,אור-יהודה,
מעון רב תכליתי

ההסתדרות  8אור-
יהודה

מעון לילדים בגילאי 3
חודשים  6-שנים.
רוב הילדים מופנים דרך
אגף הרווחה ואנו נותנים
להם ולמשפחות נוספות
במעון מענים רגשיים
וטיפוליים.

הדרכה להורים לילדים
השוהים במעון ,טיפול בהורים.
כל סטודנט משנה ב' מקבל
ילד בוגר אחד לטיפול
רגשי.

שנה ב'

אזור מרכז-גוש דן

הערות ודרישות מיוחדות

הנחיית קבוצה בשעות הערב.

6

היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

אגף הרווחה רמת-גן

רח' אצ"ל  2רמת-גן

שרות רווחה עירוני

אוכלוסייה מגוונת ,עד גיל
פנסיה ,משפחות ,ילדים,
יחידים ,אשר פונים לאגף
הרווחה לקבלת סיוע בנושאים
מגוונים.

שנה ב'
שנה ג'

יש מרכז למידה באגף ,השתתפות בחלק
מישיבות האגף וחלק מישיבות הצוות.

המחלקה לשירותים
חברתיים רמת-גן ,יחידת
נערות,
עו"ס נערות בביה"ס
תיכון מקיף רמת-גן

אצ"ל  ,2רמת-גן (אגף
הרווחה)
בן-אליעזר ,30
רמת-גן (תיכון מקיף)

אגף הרווחה של עיריית
רמת גן עוסק במציאה ומתן
רווחה כלכלית ונפשית
לתושבי בעיר הזקוקים לכך.

נערות המטופלות ביחידת
הנערות של אגף הרווחה
המוגדרות נערות במצוקה או
בסיכון.
רוב הנערות בטיפול
הסטודנטיות הינן תלמידות
ביה"ס תיכון מקיף בו נמצא
מוקד העבודה המרכזי של
הסטודנטיות

שנה ג'

נדרשות סטודנטיות נשים עקב הטיפול
בנערות במצוקה ובסיכון.
השתתפות במרכז למידה לכלל
הסטודנטים של אגף הרווחה ברמת-גן
אחת לחודש בימי חמישי,
השתתפות בישיבות אגף הרווחה 4
פעמים בשנה בימי חמישי (אחת
לחודשיים).
לבוש התואם את כללי הלבוש של ביה"ס
(ללא גופיות "ספגטי" ,ללא כפכפי
אצבע).

המחלקה לשירותים
חברתיים ,יהוד-מונסון

מרבד הקסמים  ,6יהוד

אגף רווחה

משפחות וילדים בסיכון,
אמהות גרושות ויחידניות

שנה ב'

כפר הגמלאים 'משען'
נווה אפעל

שדרות הארזים  2רמת
אפעל

כפר גמלאים המונה כ 800 -דיירים קשישים ,אשר חלקם
דיירים ,אשר רובם מתגוררים מהדיור המוגן וחלקם
במחלקות ,אשר מתמודדים
בדיור המוגן וחלקם האחר
מתגורר במחלקות (תשושים ,עם קשיים שונים כגון :קושי
תשושי נפש ,סיעודיים ודיור רגשי הנקשר למעבר ,בדידות,
דילמות משפחתיות,
תומך).
התמודדות עם ירידה
תפקודית וקוגניטיבית וכו'.

אזור מרכז-גוש דן

שנה ב'

הסטודנטים עוברים תדריך ומסירת
פרטים אצל קצין הביטחון במקום כבר
ביום הראשון.
הסטודנטים זכאים לארוחת צהריים.
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

קהילה שיקומית "נתן"

חזון אי"ש  84רמת גן

קהילה שיקומית נתן מהווה
חלק מחברת נתן ובה
הוסטל ודיור מוגן

מרכז "ציפורה פריד" -
עזר מציון' ,בני ברק

רבינוב  ,5בני ברק

העמותה מושיטה סיוע
ותמיכה רפואיים לחולים
ולמשפחותיהם ,לקשישים ,
לנזקקים ולאנשים במצבי
משבר רבים ושונים ,במטרה
לסייע להם להתגבר על
הקשיים והמכשולים
העומדים בפניהם

שח"ם בני ברק
מרכז שט"י  -שירותים
טיפוליים ייחודיים
בני ברק
יחידת סדרי הדין

הירדן  31בני ברק

המרכז שייך ללשכת הרווחה
בבני ברק ומאגד בתוכו 4
יחידות טיפוליות:
אלימות ,סדרי דין ,מרכז
קשר ותחנה לטיפול זוגי
ומשפחתי .אני עובדת
ביחידת סדרי הדין  -כתיבת
תסקירים לערכאות
שיפוטיות בעניין משמורת
והסדרי ראיה ,אפוטרופסות
ועוד.

אזור מרכז-גוש דן

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט
מתמודדים/נפגעי נפש
הסובלים מסכיזופרניה,
הפרעה דו-קוטבית והפרעות
אישיות

רוב האוכלוסייה הינה חרדית
ודתית .הפונים יכולים להיות
גברים או נשים בעלי משפחות
וילדים בגילאים שונים .אני
מניחה שאקבל פניות גם
ממקרים מלשכות הרווחה
בעיר וכן ניתן יהיה להתנסות
בביקורי בית ,איסוף
אינפורמציה ממוסדות
חינוכיים ורפואיים ,תסקירי
אפוטרופסות ,עבודה במרכז
הקשר סביב קשר דיאדי
הורה-ילד ועוד.

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ב'

שנה ג'

נכונות ללבוש צנוע

שנה ב'

ימי שלישי – אחה"צ
ימי חמישי – בוקר/אחה"צ
מכיוון שמדובר באוכלוסייה חרדית ברובה
יש להגיע בלבוש מתאים  -לבנות חצאית
(פחות מתחשבים באורך ) ,וחולצה צנועה
(שרוולים סבירים) .ולבנים  -כיפה.
.
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

מחלקה לשירותים
חברתיים ,שהם

חרמון  ,1שהם

שירות רווחה עירוני

נוער ומבוגרים ,טיפול פרטני
וקבוצתי ,ליווי קבוצות
טיפוליות ,למידה והתנסות
בכל הקשור למחלקת רווחה

שנה ב'

ימי ההכשרה :ראשון וחמישי

מט"ב – קשישים

הנגב  ,11גני תקווה

המרכז מופעל ע"י עמותת
מט"ב ,מספק מסגרת
קהילתית וחברתית.

הענקת שירות לאוכלוסיית
הקשישים .נשים וגברים
שהגיעו לגיל הפרישה
ומתמודדים עם מוגבלות
פיסית ובריאותית כלשהי

שנה ג'

מרכז היום פעיל בין  8:00ל.16:00-

משרד הביטחון -קרית
אונו

דרך יעקב דורי ,קריית
אונו

אגף שיקום נכים במשרד
הביטחון

נכי צה"ל  ,בעלי נכויות שונות:
נכות פיזית ,נכות נפשית ,נכים
צעירים ומבוגרים

שנה ב'
שנה ג'

אזור מרכז-גוש דן

יש להגיש טופס רפואי מרופא המשפחה.
גברים מעל גיל  18נדרשים להציג אישור
מהמשטרה על היעדר עבירות מין
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

מחלקה אונקולוגית בית
החולים 'שניידר'

קפלן  14פתח-תקווה

מחלקה אונקולוגית האמונה
על טיפול בילדים חולי סרטן
ובני משפחותיהם .עבודה
סוציאלית הינה שירות
משלים במערכת הבריאות.
יחד עם זאת בעלת ערך רב
ומובנת בתוך העשייה
הטיפולית.

ילדים ומתבגרים אשר
מתמודדים עם משבר מחלת
הסרטן .העבודה הטיפולית
הינה עימם ועם בני
משפחותיהם ,הן בבית החולים
והן מול הקהילה ,קרי – בית
הספר ,מקומות עבודה,
משרדי ממשלה וכיו"ב.
העבודה הינה בצוות רב
מקצועי וכוללת התערבות
בשעת משבר ,יצירת קשר עם
משפחות חדשות מרגע
מסירת הבשורה ,לקיחת
אנמנזה ,בניית תכנית טיפול
ויישום הטיפול וקיום הערכות
ביניים לשם אומדן יעילותה.
מדובר בעבודה בסטינג
משתנה וגמיש.

שנה ג'

עמותת אפש"ר
רמת גן

ארלוזרוב  ,1רמת גן

עמותה המעניקה טיפול
אמבולטורי לנפגעי אלכוהול
והימורים .כוללת צוות רב
מקצועי .טיפולים פרטניים
וקבוצתיים

מבוגרים ,מכורים לאלכוהול או
הימורים .לעיתים ,טיפול בבני
משפחה של המכורים
הזקוקים גם לטיפול פרטני,
ייעוץ ותמיכה

שנה ג'

אזור מרכז-גוש דן

הערות ודרישות מיוחדות

השתתפות בישיבות צוות רפואי ,צוות
פסיכו סוציאלי ,השתתפות פעילה במוקד
הלמידה ובקבוצת הליווי ,נדרשים חיסונים
טרם תחילת העבודה (ע"ח הסטודנט) ,
לבוש צנוע.
בשל אופי העבודה האינטנסיבי והתכנים
הקשים עימם מתמודדות המשפחות
(חולי קשה ,אובדן ,מוות) ,נדרשים
סטודנטים בעלי בשלות רגשית ,בגרות,
יכולת טובה להתמודדות עם מצבי משבר
יש צורך בשלושה ימי עבודה – א',ג' ,ה' -
הימים יהיו קצרים יותר.
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור השרון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

המחלקה לשירותים
חברתיים – נתניה

וויצמן  ,22נתניה

אגף רווחה מציע שירותים
לאוכלוסייה העיר

משפחות וילדים המתמודדים
עם סוגיות שונות :ילדים
בסיכון ,משפחות במצוקה
כלכלית ,משפחות יחידניות
ועוד

שנה ב'

המחלקה לשירותים
חברתיים רעננה

הנרייטה סולד ,2
רעננה

מחלקה לשירותים חברתיים

אוכלוסיה מבוגרת ,מתנדבים
מבוגרים ,בני נוער ,בתי"ס,
מסגרות בקהילה

שנה ב'

עבודה אחה"צ אחת לשבוע

בית ספר 'צורים'
(חינוך מיוחד והפרעות
נפש)

הגפן  ,13הוד השרון

בית ספר לחינוך מיוחד
המיועד לבני נוער בני 12-
 21המתמודדים עם הפרעה
נפשית או הפרעה
תקשורתית (על הרצף
האוטיסטי בתפקוד גבוה)

בני נוער המתמודדים עם
הפרעה נפשית או הפרעה
תקשורתית

שנה ב'

בשל המורכבות של האוכלוסייה ,נדרשת
בשלות וחוסן אישי של הסטודנטים אשר
מגיעים לבית הספר
בריאות הנפש

דיור מוגן ,בריאות נפש
הרצליה

ברנר  37ב' ,הרצליה

מטרת המסגרת היא
לאפשר למשתקמים הגרים
בביתם להתקדם ולהשתלב
בקהילה ולקיים אורח חיים
נורמטיבי ככל האפשר

מתמודדי נפש

שנה ב'

השירות לנערה נתניה

שמואל הנציב ,32
נתניה

יחידה לטיפול בנערות באגף
הרווחה

נערות בגילאים  13עד 18
הנמצאות בסיכון התפתחותי,
נפשי ובסיכון להתדרדרות אל
שולי החברה.

שנה ב'

אזור השרון

סטודנטיות בלבד
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה
קופ"ח מאוחדת  ,כפר
סבא

אזור השרון

כתובת מדויקת
המייסדים  ,20כפר
סבא

תיאור הארגון
מרפאה ראשונית ומקצועית

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט
חולים עם איום ממשי לחייהם
ו/או עם מוגבלות תפקודית
קשה ,ילדים בסיכון ,נפגעי
אלימות במשפחה ,חולים
מורכבים

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ג'
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור דרום המרכז
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

אגף לשירותים חברתיים,
רחובות

הנביאים  ,8רחובות

שירות רווחה עירוני

טיפול באוכלוסייה המגוונת
הפונה לשירות הרווחה

שנה ג'

ישיבות צוות ומרכז למידה בימי חמישי
בבוקר.
ימי שלישי – אחה"צ

הלשכה לטיפול בזקן
ומשפחתו ,עיריית ראשון
לציון

הרצל  ,82ראשון לציון

חלק ממערך של שירותי
רווחה בעיריית ראשון לציון

אוכלוסיית הזקנים תושבי
ראשון לציון:
ניצולי שואה ,מקבלי גמלת
חוק סיעוד מהמוסד לביטוח
לאומי ,סידורי הזקנים
במוסדות (בתי אבות) ,עבודה
עם זקנים באור החוק (ע"י
פקידי סעד) ובצל החוק,
יחידה למניעת התעללות
וניצול כלכלי בזקנים,
פרויקטים קהילתיים בנושא
זקנה ,עבודה עם בני משפחה
של הזקן

שנה ב'

מרכז למידה פעם בשבוע
ישיבות צוות במידת הצורך
השתתפות בימי עיון מקצועיים
ביקורי בית
טיפול בזקנים גברים ונשים

פנימיית האורנים –
ראשל"צ

רבינוביץ  ,7ראשון
לציון

פנימייה פוסט-אשפוזית,
מעניקה טיפול רגשי
ופסיכיאטרי

נערים בגילאי  12-18הסובלים שנה ב'
מקשיים נפשיים ומגיעים
לאחר אשפוז פסיכיאטרי או
כחלופה לאשפוז

המחלקה לשירותים
חברתיים – רמלה

הרצל ( 59בית רוחם),
רמלה

מחלקה לשירותים חברתיים

אזור דרום המרכז

אוכלוסייה מעורבת ומגוונת,
כולל הורים ,ילדים ,משפחות.

שנה ב'
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

ביה"ח "אברבנאל" – בת
ים

קק"ל  ,15בת ים

בית חולים ,מרכז בריאות
נפש

אנשים המתמודדים עם
תחלואה נפשית .מחלקה
סגורה לנשים

שנה ב'

עמותת "אור שלום" –
חולון

סמטת הניסנית ,1
חולון

מסגרת חוץ ביתית קטנה
וטיפולית בה נמצאים ילדים
בסיכון שהוצאו מבתיהם.

ילדים ונוער – טיפול
הורים – הדרכה.
עבודה עם הצוות במשפחתון

שנה ב'

היחידה לקידום נוער,
אזור

מניה שוחט  ,27אזור

טיפול בבני נוער בסיכון

נוער בסיכון בתוך מסגרת
לימודית ובמסגרת לא
פורמלית.
נוער מנותק

שנה ג'

היחידה לטיפול
בהתמכרויות ושיקום
האסיר

פנחס לבון  ,26חולון

היחידה שייכת לאגף
הרווחה ,מטפלת באוכלוסייה
מגוונת בתחום ההתמכרויות
ובמגוון רחב של גילאים.
מטפלת באסירים
משוחררים בפיקוח ובשחרור
מלא

מבוגרים וצעירים משתמשים
ומכורים לסמים ואסירים
בשחרור מלא.

שנה ב'

אזור דרום המרכז

הערות ודרישות מיוחדות

שלישי וחמישי בבוקר.
אחת לחודש ישיבת אגף בימי חמישי.
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור הדרום
שם השירות/היחידה

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

לשכת רווחה אזורית,
אשדוד

מרכז מסחרי רובע א',
פינת רוגוזין ושבי ציון,
קומה  ,3אשדוד

מחלקה אזורית ,שירות פרט
ומשפחה ,וקשישים.

משפחות ,ילדים בסיכון ,חד
הוריים ,קשישים ,בעיות על
רקע נפשי

בי"ח סורוקה ,באר שבע

שדרות רגר ,באר שבע

עבודה סוציאלית במערך
האונקולוגי של ביה"ח

ייעוץ פרטני למטופלים
ומשפחותיהם ,ליווי תמיכה,
הנחיית קבוצות תמיכה

שנה ג'

אקי"ם – דימונה

ניצחון א'  ,109דימונה

דיור לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית

אנשים מהדיור ברמת תפקוד
גבוהה ואנשים מהדיור הנתמך

שנה ב'
שנה ג'

אזור הדרום

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ב'

הסטודנטים נדרשים לחיסונים
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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
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

פנימיית "עין כרמית" ,עין
כרם ,ירושלים

כפר הנוער עין כרם

פנימייה בבעלות העמותה
לקידום החינוך.

ניהול טיפול כוללני ,,הנחיית
קבוצות ,טיפול פרטני

שנה ג'

לשכת הרווחה ,הר חומה,
ירושלים

שאול אביגור  ,7הר
חומה

הלשכה מספקת שירות
לכ0 60-מספחות כולל
קשישים.

אוכלוסייה סוציואקונומית
בינונית ובינונית נמוכה.
כ 60%-דתיים לאומיים
וחרדים וכן ריכוז של עולים
מצרפת

שנה ג'

אגף הרווחה ,לשכת לב
העיר ,המינהל לשירותי
קהילה

שלומציון המלכה ,18
ירושלים

לשכת רווחה אזורית .כוללת
מגוון שירותים כגון :מרכז
עוצמה ,יחידת סיוע ,פרויקט
בשביל הצמיחה ,אלימות
במשפחה ,עו"ס קשישים,
מועדונית רווחה וצוות חוק
נוער

אוכלוסייה מגוונת ,ממגזרים
ומגילאים שונים.
משפחות הפונות על רקע
נשפי וסוציואקונומי נמוך

שנה ב'

ימי שלישי הם ימי עבודה ארוכים,
מהבוקר עד השעה .17:00
נכונות לעבוד בסביבת עבודה עם רגישות
תרבותית

תחנה לבריאות הנפש,
שלום יהודה ,ירושלים

שלום יהודה ,31
ירושלים

מתן שירות נפשי הכולל:
פסיכיאטר ,פסיכולוגים,
עו"ס.

שיבוץ ביחידת "שקד"  ,אשר
נותנת מענה לחולים כרונים.
מתן טיפול פרטני ותיאום
טיפול

שנה ב'

התחנה פתוחה מ 8:00-עד .19:00
הדרכות ינתנו בימי שלישי בבוקר.
עבודה יום אחד בשעות אחה"צ
יש צורך בבדיקת מנטו לפני התחלת
ההכשרה

אזור ירושלים
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

המרכז למשפחה 'יד
שרה'

שדרות הרצל ,124
ירושלים

עמותה ,מלכ''ר

בני משפחות דתיות וחרדיות
שחוו או חווים אלימות
במשפחה

שנה ג'

ימי א' בשעות הבוקר  -ישיבת צוות
אוכלוסייה דתית  -לבוש צנוע

קהילה תומכת "בית
רעות" – ירושלים

קוסטה  ,60קריית
מנחם ,ירושלים

"קהילה תומכת" לנפגעי
נפש כולל הוסטל ל11-
דיירים  ,עם רמת עצמאות
נמוכה ודירות עם דיירים
ברמת תפקוד גבוהה.
הקהילה שייכת לעמותת
"רעות" עמודת קהילתית
לבריאות נפש

רוב נפגעי הנפש מאובחנים
עם סכיזופרניה פרנואידית
ברמות תפקוד שונות החיים
בקהילה .טווח הגילאים 30-
.70

שנה ב'

הקהילה מונה גברים ונשים ממגוון
האוכלוסיות (דתיים ,ערבים ,עולים מחבר
העמים ועוד)

לשכת הפסיכיאטר
המחוזי ,משרד הבריאות,
סל שיקום ,ירושלים

יפו  ,86ירושלים

סל שיקום פועל מתוקף חוק
"שילוב נכי נפש בקהילה".
הסל מקנה שירותים
הכוללים :דיור ,תעסוקה,
פנאי ,השכלה ,תיאום טיפול
לאנשים אשר מתמודדים
עם מגבלות פסיכיאטריות

עבודה פרטנית עם אנשים
המתמודדים עם מגבלה
נפשית ,מעל גיל 18

שנה ב'

עבודה מול מגוון אוכלוסיות רחב.

המחלקה לשירותים
חברתיים – מבשרת ציון

הבוסתנים  ,10מבשרת
ציון (קסטל)

מועדוניות משותפות ,רווחה
וחינוך לילדים בסיכון

ילדים בסיכון ובני
משפחותיהם .אוכלוסייה
מגוונת .בנים ובנות מכל
הזרמים והגוונים

שנה ג'

מרפאה לבריאות הנפש
– ילד ונוער – "מכבי" –
מודיעין

עמק דותן ,53
מודיעין

ילדים מתבגרים והוריהם
המבוטחים בקופ"ח "מכבי"
המבקשים מענה נפשי ו/או
רגשי

שנה ב

אזור ירושלים

משעה  10:30עד 17:30

ימי ההכשרה :ראשון ושלישי
עיקר העבודה מתרכז בשעות אחה"צ.
שעות פעילות המועדונית משעה 12:30
עד .18:00
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה עובד
הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

אגף הרווחה בית שמש

אבא נעמת  ,3בית
שמש

אגף לשירותים חברתיים:
אגף הרווחה פועל כשירות
לתושבי העיר .אוכלוסייה
מגוונת מקבלת שירות
וטיפול .באגף יש מגוון של
שירותי טיפול ותיווך :יחידה
לנוער ,מרכז למניעת
אלימות במשפחה ,יחידה
לטיפול בהתמכרויות ,יחידה
לאדם המפגר ושיקום,
ועובדים כוללניים -משפחות
וילדים.

משפחות ,בני נוער וילדים
ממשפחות רב בעייתיות

שנה ב'

ירושלים – מכון סאמיט

מעשה חשב ,4
תלפיות ,ירושלים

מענה למשפחות וילדים
באומנה  +מענה קבוצתי
לאומנים והילדים

משפחות אומנה של ילדים
שנמצאים אצלם ,ליווי ילדי
אומנה

שנה ג'

דיור מוגן ,קשישים,
ירושלים

גוואטמלה  ,3קרית
יובל ,ירושלים

דיור מוגן לקשישים,
המתגוררים בדירות פרטיות

אנשים ב"גיל התבונה"
שמתמודדים עם התהליכים
הבלתי נמנעים הכרוכים
בהזדקנות לצד ניסיון חיים
עשיר

שנה ג'

מ"א גוש עציון

גוש עציון

האגף לשירותים חברתיים

משפחות ,הורים ובני נוער

שנה ג'

אזור ירושלים

הערות ודרישות מיוחדות

הסטודנטים נמצאים יום אחד אחה"צ-
ערב בשל הצורך לאפשר למטופלים
(בעיקר המכורים) לעבוד.
הסטודנטים משתתפים במרכז למידה
בכל שבוע ,המיועד לכל הסטודנטים
הנמצאים באגף.
האוכלוסייה מגוונת – חלקה דתית ,חלקה
חרדית וחלקה חילונית
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