
.----: שמות הסטודנטים 
-----: המדריכהשם 

----: מקום ההכשרה

ילדים ואבות מבשלים
–מטרות  הפרויקט 

חווית קשר ייחודי של אב וילד. 1
עיבוד והטמעת חווית אבהות שונה2.
הרחבת המענים שהמרכז מציע3.

אוכלוסייה היעד להתערבות

אבות וילדים הנפגשים במרכז קשר

שותפים

של המרכזסית"והעוהנהלת המרכז 
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תיאור כללי של הפרויקט 
סדנת בישול הכוללת מפגש הכנה לאבות ומפגש בישול  

לעבד ולהטמיע את נסיוןואכילה משותפת של הילדים עם 

החוויה שנוצרה אצל הילדים ואבותיהם כחיזוק הקשר לעתיד

שלבי הפעלת הפרויקט
דפוסי  , מגדר, גיל)והילדים המתאימים בחינת האבות •

(.'התנהגות וכדו

אישור האימהות  )בפרוייקטשילוב המעורבים •

,  המטפלות בתיק להחרגת זמני הביקוריםסיות"והעו

..(תקציב ממנהלת המרכז ועוד

הכנת חומר מתאים לסדנת אבות•

הכנת תפריט מותאם לסדנת בישול•

הכנת המקום לסדנה  •

הסדנה עצה בישול ואכילה•

הפקת לקחים עם האבות•

הוצאת חוברת מתכונים עם תמונות•



:שמות הסטודנטים 
-------

-----:  ה/המדריכשם 
----: מקום ההכשרה

הפרוייקטשם 
"ערב אבות ובנים"

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

חיזוק ואבחון הקשר בין אבות וילדם. 1

חיזוק הקשר בין אבות הנערים לצוות הפנימייה.  2

זיהוי בעיות קשר ומתן מענה מותאם.  3

אוכלוסייה היעד להתערבות
מכוון לנערי הישיבה ואבותיהםהפרוייקט

:שותפים
נמנים ראש צוות  בינהםראש הישיבה וצוות הישיבה 

מדריכי , רבני הישיבה, (6-7)וסים"העכלל , סים"העו

.הסטודנטים, הפנימייה
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תיאור כללי של הפרויקט 

:בתוכנית. 5.6.19ביום רביעי בתאריך  

התכנסות וכיבוד קל16:30

.-----דברי ברכה מראש הישיבה הרב 17:00

.לימוד משותף אבות ובנים17:15

.חווייתיתפעילות 18:15

ארוחת ערב משותפת19:00

שלבי הפעלת הפרויקט
מפגש בין הצוות וטיפולי וחינוכי של הפנימייה לתיאום •

.ציפיות וחלוקת עבודה

ייחודייםקשיים סקירת שמות הנערים במטרה לבחון •

ומתן  , הורה חולה או חוסר קשר בין האב לבנו, כגון

.פתרונות

.י הסטודנטים"הכנת ההזמנה לשליחה ע•

הכנת חומר לימודי מותאם ושווה בין כלל המשתתפים  •

.י צוות החינוכי"ע

.הכנת הנערים לערב ותיאום ציפיות הדדי•

.סיכום הפרויקט והפקת לקחים•

מפגש בין הצוות החינוכי והטיפולי להעלאת שמות •

נערים שנצפה התערבות בעקבות ערב זה סביב הקשר  

.  פנימייה/ נער/ הורה



----: סטודנט
----' גב: מדריכה
----

קידום התנהגות בריאותית  
במגזר החרדי

מטרות  הפרויקט 
מתוך כוונה  , חשיפה לנושאים מתחום הבריאות. א

.לקדם אימוץ כללי התנהגות מונעי מחלות
,  יצירת שינוי בשיח המשפחתי לשיח בריא יותר. ב

במטרה לשנות את הרגלי הצריכה  של המשפחה  

אוכלוסייה היעד להתערבות
והורים לילדים נשואים , מהמגזר החרדיצעירים 

שותפים
,צפוןהנהלת מחוז 

---
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תיאור כללי של הפרויקט 
:בריאותקיום סדרה של שלושה מפגשים בנושאי 

הרצאה בנושא תזונה נכונה בדגש על  : מפגש ראשון 
. דיאטןעל ידי יעובר -המשפחה 

הכרות עם מושגים רפואיים שונים  : מפגש שני
מהות חשיבות מתן  , בדיקות דםכגון פיענוח )

. על ידי אח מוסמךיעובר -(. חיסונים לילדים
חשיבות השמירה על הבריאות : מפגש שלישי

יעובר על ידי -באמצעות פעילות גופנית 
.מוסמךפיזיותרפיסט 

הפרויקטשלבי הפעלת 
קיום ראיונות עם אנשי מקצוע -למידת הצורך . א

ועם אנשים בקהילה
המפגשים  תכנית בניית . ב
גיוס משאבים  . ג
פרסום וגיוס  . ד

משתתפיםקבוצת 
קיום סדרת המפגשים. ה
לקיחת משובים  . ו

מהמשתתפים



----: שם הסטודנט
---: המדריךשם 

----: מקום ההכשרה

מנגנים באמונה

מטרות  הפרויקט 

.של הילד המיוחדמימוש פוטנציאל אישי . 1

.  מעורבות המשתקמים בקהילה. 2

.  נתינה לקהילה. 3

אוכלוסייה היעד להתערבות
בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתפקדים ברמה  

.מינימליתיכולת מוזיקלית גבוהה ובעלי 

.ס ישיבה תיכונית"תלמידי ביה

שותפים
גיטריסט מתנדב. ישיבה תיכוניתס "ביה---עמותת 

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



תיאור כללי של הפרויקט 

על ידי הקמת להקה  , של משתקמים ממקבלים לנותניםהעצמה 

תוך  , ----לעמותת השייך ----בשיתוף המשתקמים במרכז יום 

.מימוש פוטנציאל אישי ומעורבות בקהילה

.  שיתוף מתנדבים מישיבה תיכונית בלהקה בכדי ליצור נופך להרכב

.---הפעלת הלהקה באירועים בעמותת 

שלבי הפעלת הפרויקט
יצירת קשר אמפתי וחברי עם המשתקמים בכדי ליצור  •

.פ"שיתו

.בדיקת יכולת מוזיקלית עם כל משתקם בנפרד•

שילוב בין מספר משתקמים עם גיטריסט בכדי ליצור •

.להקה קטנה

שיתוף תלמידי ישיבה תיכונית בלהקה בכדי ליצור  •

.הרכב שיוכל לפעול בפני קהלים שונים

. בעמותההופעה באירועים פנים ארגוניים •



-----:  שמות הסטודנט 
----ס "עו: ה/המדריכשם 

----: מקום ההכשרה

ערב גיבוש לאבות לילדים  
בעלי צרכים מיוחדים

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

.העצמת האבות ויצירת תחושת קהילה. 1

.הכרת הפעילות המתקיימת במעון.  2

.יצירת קשר בין המשתתפים.  3

אוכלוסייה היעד להתערבות

-----אבות לילדים הנמצאים במוסדות 

שותפים

----מעון 

----גני  

----ס "בי
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תיאור כללי של הפרויקט 
הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים לעיתים חשים שהם  

תחושות אלו עלולים ליצור מצב ". לא כמו כולם"שונים או 

ערב הגיבוש  . של בדידות או אפילו כעס כלפי הילד המיוחד

אשר כולל בתוכו ארוחת ערב בשרית מכובדת והרצאות  

".  הילד המיוחד"מרופאים ומטפלים המתמחים בנושא של 

.יערכו פעילויות אשר יחברו בין האבות, כמו כן

שלבי הפעלת הפרויקט
עריכת ראיונות אישיים עם אבות  -למידת הצורך•

.במערכת

החלטת המטרות ותכנון של התוכנית•

גיוס משאבים•

בניית המודל•

פרסום•

עריכת התוכנית•

י שאלונים"הערכה  ע•



----:  הסטודנט 
----ר"דס "עו

'מרכז לימוד קהילה שנה ב

--עזרה לקהילת המטופלים 

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 
.לחוליםלמצוא מתנדבים שיכולים להגיש סיוע . 1
.הרפואהלמצוא מתנדבים שיכולים להסיע חולים לבתי . 2
אחר מתנדבים שיניחו תפילין לאנשים שמאושפזים  חיפוש . 3

.הרפואהבבתי 

להתערבותאוכלוסייה היעד 
הכוללת בעיקר אנשים דתיים  , ----קהילת המטופלים של 

.אשר מאושפזים בבתי רפואה

שותפים
.  ---ארגון , משרד הבריאות
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הפרויקטתיאור כללי של 
בכדי לעזור לחולים אשר לא מקבלים הוקם ---ארגון 

. מספיק שירותים ממשרד הבריאות ומבתי הרפואה

מטרת הפרויקט הוא גיוס מתנדבים שירצו לעזור לחולים  

בבתי החולים או שיעזרו בהסעת החולים לכיוון בתי 

.   הרפואה

שלבי הפעלת הפרויקט
.ליצור קשר עם מספר ישיבות בירושלים•

להגיע לישיבות ולדבר עם הבחורים על חשיבות  •

.ההתנדבות  הקהילתית

.----ל "לקשר בין הישיבות למנכ•

הכנת על -----ב לדבר עם אחראית הפוסטרים •

.  מודעות לגיוס מתנדבי רכב

ברחבי הקהילות  וואטסאפפרסום הפוסטר בקבוצות •

.  בירושלים



תלמוד תורה  : מקום ההכשרה
"שתילים-תורה-דרכי"

ספרים  -הקמת ספריית
ומשחקים

מטרות  הפרויקט
.הגברת תחושת השייכות והאחריות לבית הספר. 1

.חיזוק המסוגלות האישית אצל התלמידים הגדולים. 2

.כישורים ניהוליים ולקיחת אחריות-פיתוח מיומנויות. 3

אוכלוסייה היעד להתערבות
.תורה-הילדים הבוגרים מהכיתות הגבוהות בתלמוד

שותפים
בית  . הנהלת בית הספר. תורה-הילדים הבוגרים בתלמוד

.הספר לעיצוב פנים
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תיאור כללי של הפרויקט  

הגבוהותהכיתותילדישלכיתהידיעלספרייההקמת

סידור.לספריהחדרושיפוץעצוב.הספרבבית

המלאהבאחריותם,הספרייהותפעול(קטלוג)הספרים

כלללרווחתהספרבביתהגבוהותהכיתותתלמידישל

.הספרביתתלמידי

שלבי הפעלת הפרויקט
.סיור בספרייה סמוכה לבית הספר להגברת המוטיבציה•

חלוקת שאלונים אצל אנשי הצוות לברור אילו ספרים •

...(קומיקס, עם ניקוד. )צריך לקנות לספרייה

.שיתוף פעולה עם בית הספר לאדריכלות ועיצוב פנים•

.השגת תקציב מהנהלת בית הספר לשיפוץ וציוד•

.קטלוג ועטיפת הספרים, קניה•

-שיפוץ חדר ספריה עם הילדים•

.התקנת דשא סינטטי וריהוט, צביעה

.פתיחה חגיגית•

.הוספה של ספריה להשאלת משחקים•







הרווחה ירושליםמחלקת : מקום ההכשרה

מידע למיצוי זכויות: הפרויקטשם 

הפרויקט  מטרות 

.חיבור של הקהילה החרדית ללשכת הרווחה. 1

.הרחבת בידע בנושא מיצוי זכויות. 2

הכשרת מתנדבים מהקהילה בנושא מיצוי  . 3

.זכויות

להתערבותאוכלוסיית היעד 

תושבים שיש להם בעיות בכל הנושאים של מיצוי  

זכויות וגרים באזורים השייכים ללשכת רווחה 

.רוממה

שותפים

.מפעלי חסד רוממה, לשכת הרווחה רוממה
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תיאור כללי של הפרויקט 

ארגון כנס בנושא חוק המזומנים ומאגר האשראי  

וקבלת קהל בנושא מיצוי זכויות בשעות הערב בתוך 

סדנאות כמו כן . השכונה על ידי הרשמה מראש

.בנושא ניהול תקציב בשפות עברית ואנגלית

הפרויקטשלבי הפעלת 

נפגשנו עם רבנים ועסקנים בשכונה לאיתור •

.צרכים של הקהילה

ארגנו שולחנות עגולים עם הרבנים והעסקנים על •

מנת שיעזרו לנו בפרסום של הערב וכן לשמוע 

.מהם על הקווים האדומים שלהם

עיצוב מודעה תוך חשיבה כיצד תהיה מזמינה  •

.לציבור החרדי

פרסומיחומר , תמונות 



פנימייה-קריית הילד : מקום ההכשרה

אמץ ילד
מטרות  הפרויקט

.חיזוק תחושת השייכות של הילדים בפנימייה.1
.חיזוק הביטחון העצמי של ילדי הפנימייה.2
.הפחתת הסטיגמה כלפי ילדים בהשמה חוץ ביתית.3

אוכלוסייה היעד להתערבות
ילדי הפנימיה

נשים בקהילות שונות

שותפים
.צוות טיפולי והנהלה, הורי בית–צוות הפנימייה 

נשי קהילת ביתר ונשי קהילת אטלנטה  , נשי קהילת רמות
ב"בארה
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תיאור כללי של הפרויקט
יצירת קשר וחיבור בין ילדי הפנימייה לנשים בקהילות  
שונות ושליחת חבילות שי עם מכתב אישי לילד מספר  

.  פעמים במהלך השנה



שלבי הפעלת הפרויקט
יצירת קשר עם קהילות נשים•
ברמות עם נציגות הפנימייהמפגש נשי הקהילה•
פעימה ראשונה של חבילות שי בחנוכה עם מכתבים  •

אישיים
.שליחת משוב עם מכתבים אישיים מהילדים•
.גיוס קהילת נשי ביתר למען הפעימה הנוספת•
.ביתיומאפהשי-בשבטו"בטשנייהפעימה•
משלוחי מנות אישיים  -פעימה שלישית בפורים •

.לילדים
י קהילת הנשים מאטלנטה  "פעימה רביעית בפסח ע•

.בה כל ילד קיבל חולצה חדשה עם מכתב אישי
מפגש עם הנשים בקהילת רמות על מנת להמשיך את  •

.הקשר והמשך הפרויקט בעתיד



-----: סטודנט
----קליני ס "עו

'שנה בר"מבח

מודעות למוטיב הרגשי  
בהפרעות קשב וריכוז

הפרויקטמטרות  
ריכוז  , הגברת המודעות למוטיב הרגשי בהפרעות קשב

למשמעות של אבחון נכון והתאמת תרופות , והיפראקטיביות
מדויקת ולחשיבות הליווי הרגשי והחברתי   

אוכלוסייה היעד להתערבות
צוותים חינוכיים בישיבות לצעירים 

בבני ברק

שותפים
, -----ר "ד, ברקבני ----מרכז 
----הרב 



תיאור כללי של הפרויקט 
הפצת חומרי הסברה וקיום כנס עיון שמטרתם להגביר את  

המודעות של הצוותים החינוכיים בישיבות לכך  
,  אינה תמיד נכונהריטלין= ADHDשהמשוואה 

למשמעות האבחון המקצועי והמדויק של הבעיה ולחשיבות  
.הטיפול הרגשי והליווי החברתי

שלבי הפעלת הפרויקט
מודעות חסרה שגורמת לנזק–זיהוי הצורך •
מן המחקר ומהמומחים, איסוף נתונים מן השטח•
קבלת גיבוי רבני•
גיוס משאבים•
עריכת חומרי הסברה ועיצוב גרפי•
הפצה ממוקדת קהל יעד•
יצירת קשרי קהילה•
הפקת כנס עיון והסברה•

חומר 
פרסומי



בית הילדים ציון בלומנטל: מקום ההכשרה

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

יום גיבוש אבות  : "מדור לדור
"ובנים

מטרות  הפרויקט  

.חיזוק הקשר בין האבות לילדיהם. 1

.  צוות הישיבהחיזוק שיתוף הפעולה של ההורים עם .  2

אוכלוסייה היעד להתערבות
בגילאי ארבע עשרה עד שבע  " יגדיל תורה"בחורי ישיבת 

(.כמאה עשרים בחורים ואבות)עשרה ואבותיהם 

שותפים
.הצוותים החינוכיים והטיפוליים של הישיבה לצד ההנהלה

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



תיאור כללי של הפרויקט  

.יום גיבוש להעצמת וחיזוק הקשר

פעילות  , במהלך היום האבות והבנים משתתפים בטיול

.ייעודית ולימוד משותף

שלבי הפעלת הפרויקט
פגישות עם הצוותים הטיפוליים  -למידת הצרכים •

.והחינוכיים לצורך הבנת צורכי המקום

.החלטה על יום פעילות משותף להורים ולילדים•

פגישה עם מנהל המקום לצורך קבלת  -גיוס משאבים •

.אישור עקרוני לקבלת המשאבים הדרושים

.בניית צוות היגוי•

.בניית המודל•

פגישות עם העובדים הסוציאליים לצורך גיוס השתתפות  •

.של הבחורים ואבותיהם

המשך לחיזוק הקשר בין ההורים  תוכניותהערכה ותכנון •

ובין ההורים למוסד, לילדיהם



הרווחה ביתר עיליתשירותי:ההכשרהמקום 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

הפרוייקטשם 
"מגיני קהילה"

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

.שירותי הרווחהציבור עם רבנים ואנשי היכרות . 1

.מוגנות ופגיעות מיניותשל העלאת המודעות בנושא .  2

.פעולה בין נציגי קהילה והרווחהלייצר שיתופי . 3

אוכלוסייה היעד להתערבות
.רבני קהילה ואנשי ציבור בקהילות ממוקדות

שותפים

.הרווחהאגף -עריית ביתר עילית
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תיאור כללי של הפרויקט  
ועריכת חוברת עם  , הפרויקט כלל מיפוי הקהילות השונות

י  "מיפוי מקיף על כלל השירותים הניתנים ברווחה ע

לאחר מכן הוזמנו רבני ועסקני הקהילות השונות . הסטודנטים

ס "על ידי עוהרווחה שהועבר היכרות עם שירותי למפגש 

ס והסטודנטים  "העו. ברווחה בשיתוף מנהלת האגףבכיר 

למשתתפים על מגוון השירותים ברווחה כולל הנושא הסבירו 

של מוגנות לילדים והחשיבות של שיתוף פעולה בין הרווחה 

כ סיכמו דרכי יצירת קשר לשיתוף "לאחמ. הציבורונציגי 

.פעולה פורה ויעיל

שלבי הפעלת הפרויקט
ציבור בקהילות והזמנתם  קשר עם הרבנים ואנשי יצירת •

.למפגש

.מקום ותאריךקביעת •

.כיבוד קלקניית •

.קבלת השתתפותם•

.דיון וסיכום מטרות להמשך שיתופי פעולה•



. ---------: שמות הסטודנטים 
.-----: ה/המדריכשם 

.-----: מקום ההכשרה

חינוך תעסוקתי

מטרות  הפרויקט  
.חיזוק הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות–העצמה . 1
.שמירה על כללי שיח הקשבה והכלה–תקשורת בין אישית .  2
זיהוי נטיות וכישורים בעולם  –הכוונה ומסוגלות תעסוקתית . 3

.  התעסוקה

אוכלוסייה היעד להתערבות
חרדי על הרצף  נוער -----תלמידי ישיבת 21צעירים בני 

.הסיכוני

שותפים
מעבירי  , הסטודנטים, הצוות הטיפולי, תלמידי הישיבה

.הסדנאות
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תיאור כללי של הפרויקט 
מנגישה את עולם התעסוקה  ' חינוך תעסוקתי'סדנאת

מגשרת על הפערים התרבותיים בין בוגרי  . לצעירים חרדים

ומנגישה אליהם  , הישיבות הקדושות לעולם התעסוקה

מיומנויות תעסוקתיות ובין אישיות הנחוצות להשתלבות  

.בעולם התעסוקהמירבית

–חומר פרסומי , תמונות 
תמונות3עד 

שלבי הפעלת הפרויקט
הכרות עם עולם התעסוקה•

תקשורת אפקטיבית•

זיהוי נטיות וכישורים•

'קורות חיים'כתיבת •

הכנה לראיון עבודה•

זכויות וחובות עובדים•

חסמים ואתגרים בעולם התעסוקה•

תעסוקתיחזוןפיתוח •

קורסי העשרה•


