היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה לתכנית ההשלמה תשע"ח – שנה"ל תשע"ח
התרכזות שיקום ובריאות
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. -נא לשים לב לשנה לה מיועד מקום ההכשרה

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימודים
והתרכזות

מרכז רפואי "רעות" –
תל אביב

שד' החי"ל  ,2תל
אביב

בי"ח ציבורי בבעלות
עמותת "רעות" .ניתנים
שירותים במסגרת אשפוז.
העבודה במסגרת צוות
רב-מקצועי ,תוך עידוד
לפיתוח ,קידום ומחקר.

מטופלים המאושפזים
לצורך :שיקום נוירולוגי,
אורטופדי ,נפגעי-ראש,
שיקום נשימתי ,הנשמה
ממושכת לילדים
ולמבוגרים.
מכלול סיעודי מורכב
במטופל ובמשפחתו.

שנה ג'

"צור אביב" ,תל אביב

הרכבת  ,3תל אביב

מרכז לטיפול במכורים
לסמים הנוטלים טיפול
תרופתי להפסקת שימוש
באופיאטים

אוכלוסיית מכורים לסמים
בגיל ממוצע .50

שנה ב'

מרכז לטיפול בנפגעי
סמים ,תל אביב

המסגר ,תל אביב

מרפאת מתדון של משרד
הבריאות

אוכלוסיית נפגעי סמים
המכורים לאופיאטים.
מקבלים תחליף תרופתי

שנה א'

אזור תל-אביב

הערות ודרישות מיוחדות
יום חמישי
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימודים
והתרכזות

בי"ס "און" (נכויות)
תל אביב

הגולן  ,99רמת
החייל ,תל אביב

אגודת איל"ן ,איגוד
ישראלי לילדים נפגעים

ילדים וצעירים עם לקויות
פיסיות ותסמונות נדירות
שיתוק מוחין ,ניוון שרירים
וכדומה

שנה ג'

קופ"ח "מכבי" ,
מרפאה לבריאות
הנפש ,ילדים ונוער,
תל-אביב

השל"ה  ,7תל אביב

מרפאה לבריאות נפש,
השייכת לקופ"ח מכבי

ילדים ונוער

שנה ב'

שח"ם – מרכז יום
לנפגעי סמים ,תל
אביב

הברזל  ,2תל אביב

יחידה לנפגעי סמים
ומרכז יום לנפגעי סמים
של עיריית ת"א-יפו

מכורים נקיים לסמים

שנה ב'

אזור תל-אביב

הערות ודרישות מיוחדות
יום חמישי
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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

המחלקה לשירותים
חברתיים ,אור-יהודה,
מרכז "נתיבים להורות"
ואינטק כללי אגפי

האגף ממוקם בשד'
אליהו סעדון 122
אור-יהודה
לרוב הסטודנטים
נמצאים במרכז
בסמטת המעפילים
.2

מרכז שמטרתו שיפור
הקשר בין בני המשפחה.
העבודה מתחלקת לשתי
יחידות :טיפול והדרכת
הורים ועם הילדים טיפול
פרטני .במידת האפשר
נעשית גם עבודה דיאדית

אימהות ואבות המבקשים
לעשות שינוי בתפקודם
ההורי.

שנה א'

שעות עבודה גמישות.
הורים רבים עובדים ולכן הפגישות
מתקיימות בשעות הצהריים ואחה"צ

ביה"ח "שניידר"

רח' קפלן  ,14פתח
תקוה

בי"ח

ההכשרה נעשית במגוון
מחלקות ולכן קהל הפונים
משתנה משנה לשנה
ומסטודנט לסטודנט

שנה ג'

יום שלישי
הסטודנטים נדרשים לחיסונים

משרד הביטחון ,קריית
אונו

דרך יעקב דורי,
קריית אונו

מתן שירות לנכי צה"ל
בתהליך שיקומם ושילובם
בחברה ושיפור איכות
חייהם

נכים בתחילת דרכם
השיקומית .ליווי ובניית
תכניות שיקומיות

שנה א'

אזור מרכז-גוש דן
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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

היחידה לטיפול
בהתמכרויות באגף
הרווחה ,חולון

פנחס לבון  ,26חולון

יחידה המטפלת במכורים
לסמים ,אלכוהול והימורים
החל משלב ההפניה
לגמילה פיזית ,אבחון
ההתמכרות וטיפול בפרט
ובני משפחתו

מכורים לסמים ,אלכוהול
והימורים  ,מבוגרים מעל
לגיל 18

שנה א'

המרפאה לבריאות
הנפש חולון ,יחידת
מבוגרים והיחידה
הקדם שיקומית

תרצ"ו  34א' ,חולון

המרפאה הקהילתית
לבריאות הנפש חולון
משרתת את כלל
אוכלוסיית העיר .טיפול
בנפגעי נפש ,התערבות
בשעת משבר ,טיפול
באנשים הסובלים
מהפרעות אישיות ומצבי
משבר .טיפולים פרטניים
וקבוצתיים .צוות רב
מקצועי הכולל רופאים,
אחיות ,פסיכולוגים,
עובדים סוציאליים
ומטפלים בהבעה.

ביחידה הקדם שיקומית
הטיפול הוא בנפגעי נפש
כרוניים קשים .הטיפול
נעשה בקבוצות
והסטודנטים עובדים עם
צוות היחידה.
בנוסף ,מקרים פרטניים
ביחידת מבוגרים במרפאה.
המקרים מגוונים מבחינת
מין הפונה ,גילו ,האבחנה
והטיפול.

שנה ג'

אזור דרום המרכז

הערות ודרישות מיוחדות

יום אחד בשבוע אמור להיות בשעות
הערב שכן חלק מהמטופלים עובדים.
היחידה באופי טיפולי פרטני וקבוצתי.

יום שלישי
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

אגף תמיכה ושילוב,
ראשון לציו (שירותי
שט"י – שירותי טיפול
יחודיים)

רח' ירושלים ,2
ראשון לציון

התחנה לטיפול
ולמניעת אלימות
במשפחה – ראשון
לציון

שד' ירושלים ,2
ראשון לציון

שירות שניתן לתושבי
ראשון לציון והשייך
לרווחה

קידום פרויקטים
שיקומיים ,ראשל"צ

הרצל  ,33ראשון
לציון

דיור מוגן מטעם סל
שיקום – משרד הבריאות

אזור דרום המרכז

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

מכורים לאלכוהול .יתאפשר
לטפל גם בבני משפחה של
המכור ודרי רחוב

שנה ב'

גברים שנוקטים באלימות
ובנשים אשר נמצאות
במערת יחסים אלימה או
שחוו אלימות במערכת
הזוגית (על כל גווניה)

שנה ב'

מבוגרים המוכרים עם נכות
נפשית מביטוח לאומי
המאובחנים עם מגבלות
פסיכיאטריות שונות

שנה ב

הערות ודרישות מיוחדות

ישיבות צוות וימי אוריינטציה לתחום
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור הדרום
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

האגודה להתנדבות,
באר שבע

החלוץ  ,127באר
שבע

אגודה להתנדבות ממיינת
ומלווה מתנדבים בשנת
שירות לאומי

מתנדבים עם קשיים שונים
(יכול להיות עם רקע רפואי,
עברייני ,בעיות במשפחה
וכו')

שנה ג

שח"ם אשדוד

יהודה המכבי ,14
אשדוד

מחלקת רווחה ו' השייכת
לאגף הרווחה באשדוד

משפחות וילדים ,אוכלוסייה
רב גונית

שנה א'

אזור הדרום

הערות ודרישות מיוחדות
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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

מרפאה לבריאות
הנפש למבוגרים.
נתניה

צורן  ,2פולג ,נתניה

מרפאת חוץ השייכת
לבית החולים
הפסיכיאטרי "לב השרון".
השירות נועד לטפל
בפונים הסובלים בבעיות
נפשיות מגוונות (משברי
חיים ,גירושין ,אובדן,
מחלות פיזיות  ,הפרעות
אישיות שונות ומחלות
נפש)

 2סוגי אוכלוסיות:
 .1אנשים החולים במחלה
פסיכיאטרית ,לפני או אחרי
אשפוז.
 .2אנשים הסובלים
ממצוקות חיים שונות
ומשברי חיים נורמטיביים.

שנה ג

אגף הרווחה ,עיריית
נתניה

הרצל  ,32נתניה

שירות רווחה עירוני

טיפול פרטני וקבוצתי עם
מגוון האוכלוסיות הפונות
לשירותי הרווחה

שנה א'

אנו"ש – הוסטל חדרה

האגוז  ,3חדרה

אנו"ש – העמותה
הישראלית לבריאות
הנפש

דיירים בהוסטל כוללני ,בין
הגילאים  30-70שמנהלים
אורח חיים בהוסטל ומחוצה
לו

שנה א'

ענבלים – דיור מוגן
לצעירים חדרה

קומבה  ,20אזור
תעשייה ,חדרה

דיור מוגן למתמודדי
בריאות הנפש – צעירים

אנשים צעירים בני 18
ומעלה אשר מתמודדים עם
מגוון מחלות הנפש

שנה א'

אלווין – רעננה

עציון  ,5רעננה

ארגון הנותן מענה
לצרכים לאורך חייו של
האדם עם מוגבלות
שכלית

בוגרים ,בעלי מוגבלות
שכלית התפתחותי

שנה א'

אזור השרון

הערות ודרישות מיוחדות
יום חמישי
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אזור ירושלים

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

המרכז הירושלמי
לבריאות הנפש – כפר
שאול

קצנלבוגן ,22
ירושלים

המכון הירושלמי
לטיפול בבעיות סמים
ותחלואה

יד חרוצים ,19
תלפיות

ירושלים – לשכת
רווחה ,רמת אשכול

פארן  ,6ירושלים

אזור ירושלים

תיאור הארגון
בית חולים פסיכיאטרי

לשכת רווחה המטפלת
במגוון האוכלוסייה

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

נפגעי נפש באשפוז

שנה ב

מטופלים בני +18
המתמודדים עם התמכרויות
לסמים ועם הפרעות
פסיכיאטריות

שנה ב'

העבודה בעיקר עם
קשישים ,אך תהיה אפשרות
להתנסות גם עם אנשים
בקבוצות אוכלוסייה שונות

שנה א'

הערות ודרישות מיוחדות

חיסוני צהבת  Bובדיקת מנטו
לשחפת.
אישור משטרה על אי הרשעה
בעבירות מין

שעות ההכשרה בשעות הבוקר.
ישיבות הצוות מתקיימות בימי ראשון,
הסטודנטים מוזמנים
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