
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



'שנה ב:סטודנטים 
המחלקה לשירותים חברתיים מודיעין  

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

ערב הורים וילדים  
יום המשפחה

"שיישאר ביננו"
הפרויקט  מטרות  

. חשיפת הילד לחוויה הורית מיטיבה. 1
.יצירת מודל מאפשר ודינמי של קבלה אמפטית ועידוד. 2
..חיזוק קשר הורה ילד. 3

להתערבותאוכלוסייה היעד 
.6-9בגילאי " עולם הילד"הורי וילדי מועדונית רווחה 

שותפים

.הלשכה לשירותים חברתיים
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תיאור כללי של הפרויקט  
כשבמקום חיכתה להם פינת קפה , הערב התקיים במועדונית

לאחר מכן מופע ריקוד  . הערב נפתח בדברי ברכה, ומאפה מפנקת

של ההורים  חוויתיתהפעלה , של ילדי המועדונית להוריהם

.   ולסיום ארוחת ערב חגיגית, י הסטודנטיות"וילדיהם ע

הפרויקטשלבי הפעלת 
.קיום מפגשים אישיים עם אנשי מקצוע–למידת הצורך •

ס המועדונית וצוות  "ישיבה לחשיבה משותפת עם עו•

.המועדונית

.מפגש הכרות עם ילדי המועדונית•

.מפגש עם ילדי המועדונית להכנת שי להורים•

.ערב הורים וילדים ביום המשפחה–האירוע •



פנימיית בית עולות: ארגון
'שנה ב

סדנאות טיפוח ובריאות
מטרות3עד –הפרויקט מטרות  

.לטיפוח עצמי ובריאותפיתוח מודעות . 1

.שיפור בדימוי עצמי= שיפור מראה חיצוני . 2

.  חווייתיתהתנסות . 3

להתערבותאוכלוסייה היעד 

.15-18בגילאי " בית עולות"נערות פנימיית 
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תיאור כללי של הפרויקט  

סדנאות  4בפרויקט זה הנערות תחווינה סדרה של 

:כדלהלן" טיפוח ובריאות"חווייתיות תחת הכותרת 

סדנת איפור עם התאמה אישית לכל אחת  1)

.מהמשתתפות

.עם הדגמה אישיתסטיילינגסדנת 2)

.סדנא לניהול אורח חיים בריא3)

".יופי ונשיות בראי היהדות"סדנא בנושא 4)



הפרויקטהפעלת שלבי 

ואיסוף מידע על צורך משמעותי של בנות  הכנת שאלון •

.הפנימייה

.צוות והנערותהאנשי תשאול•

למילוי הצורך שעלה ולבסוף  בירור האפשרויות •

.החלטה

.להעברת הסדנאותזימון אנשי מקצוע •

.שבועות4על פני הפעלת הסדנאות •

שותפים
ואנשי מקצוע  ( מדריכות, מזכירות, הנהלה)צוות הפנימייה 

.אשר יעבירו את הסדנאות



יםקריתהאגף לשירותים חברתיים 

אוריינות דיגיטלית לקשיש
2019פרויקט קהילתי 

הפרויקטמטרות  
ח וקניות  "י הזמנת תורים לקופ"מיצוי זכויות הקשישים ע. 1

.דרך האינטרנט באמצעות המחשב
יצירת קשרים חברתיים חדשים תוך הפחתת הבדידות  . 2

וגם במסגרת  ( ומייל, פייסבוק)באמצעות השימוש באינטרנט 
.ההיכרות בין המשתתפים בקורס

.האינטרנט כאמצעי לשימור וחיזוק קשרי משפחה. 3

להתערבותאוכלוסייה היעד 
. 62מעל גיל , יםקריתקשישים תושבי 

שותפים
מנהל  , יק'סלובייצגילי -מנהלת האגף לשירותים חברתיים

חדר  )מנהל החממה , הר-תום לב-קריית יםסי"מתנרשת 
סיות  "שתי עו, מדריך הקורס, שלומי רווח-(המחשבים

.שלוש סטודנטיות, קשישים המעניקות הדרכה וליווי
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תיאור כללי של הפרויקט  
קורס מחשבים לאזרחים ותיקים הכולל שימוש כללי  

בטיחות בגלישה  , במחשב ומיקוד בתחום הגלישה ברשת
.  ונגישות לאתרים העונים על צורכיהם הספציפיים

הפרויקטשלבי הפעלת 
מיפוי צרכי אוכלוסיית הקשישים ואיתור ההדרה  •

.הדיגיטלית ממנה סובלת אוכלוסייה זו
גיוס מנהלת האגף לשירותים חברתיים ומנהל רשת  •

.סים בעיר להפעלת קורס מחשבים לקשישים"המתנ
.איתור חדר מחשבים מתאים ומדריך מנוסה לקורס•
השגת מימון עבור תשלום למדריך הקורס ולמעוטי  •

.היכולת מבין הקשישים
.הדפסת פלאייר•
.איתור וגיוס קשישים המעוניינים בקורס•
הפעלת הקורס תוך נוכחות של כל הסטודנטיות  •

תוך שמירה על  , יחד ולסירוגין, השותפות בפרויקט
.קשר אישי עם הקשישים

קיימת  )הפניית האזרחים הותיקים לשעת תרגול •
.עם בני נוערס "המחשבים במתנבחדר ( בקהילה



חברתייםלשרותיםהלישכה
.עיליתעיריית מודיעין 

ר"מבח-'בוסטודנטית שנה 

"שכןפני והדרת "
מטרות  הפרויקט  

.אזרחים ותיקיםהפגת תחושת הבדידות בקרב . 1
חיבור הילדים לחסד ונתינה  ,  חיזוק הקשר הבין דורי. 2

.ופיתוח רגישות לזולת, חיזוק התא המשפחתי, לזולת
שיהווה גם סיוע  , בניית תשתית של חוסן קהילתי תומך. 3

.  בשעת חירום
.הגדלת מאגר מתנדבים. 4

אוכלוסייה היעד להתערבות

אזרחים ותיקים

משפחות מתוך הקהילה

שותפים
מדור נוער צעירים  : אגף החינוך בעיריית מודיעין עילית

.ומדור קהילתי ומיצוי זכויות, תרבות וקהילה

.רכזת מועדון קשישים

.רכזת מתנדבים
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תיאור כללי של הפרויקט  
לאזרחים  הפרויקט נועד להעלאת המודעות ותמיכה קהילתית 

וזאת על ידי הפעלת מערך  , עיליתבעיר מודיעין ותיקים 

תהיה  אזרח ותיק בודד התנדבותי שתפקידו לדאוג שלכל 

משפחה חמה ותומכת שתוכל להוות לו מקור של תמיכה  

.  ובשעת חירוםהשיגרהבימות , וחברה להפגת בדידותו

לאזרחים  ההתנדבות לכשעצמה תהווה פתח חדש למודעות 

תעצים את המשפחות המתנדבות על ידי נתינה  , בעירותיקים 

ותפתח תחושת . ודוגמא אישית לילדיהם, כבוד לזקנים, לזולת

אחריות חברתית של אזרחים בקהילה באמצעות גיוסם  

.בפעילות לשאר חברי הקהילה

שלבי הפעלת הפרויקט
.  מיפוי צרכים•

.גיוס שותפים ומשאבים•

.שיתוף תושבים•

.הפרויקט לתושביםערב חשיפת •

.פרסום הערב בעיתונות•

.חלוקת שאלון למשתתפים•

הותיקלאזרח משפחה התאמת •

.הצרכיםפ "ע-

.מעקב שביעות רצון•
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"נתיבות הלימוד"ישיבת 
2019, ט"תשע: שנת לימוד

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

תהליכית לבחוריםקבוצה 

מטרות3עד –הפרויקט מטרות  

עיבוד משמעות הפרידה. 1

זיהוי הרגשות שמתעוררים עקב תהליך הפרידה. 2

הכנה לעולם שמחוץ למסגרת. 3

להתערבותאוכלוסייה היעד 
שבשנה זו מסיימים  , האוטיסטי בתפקוד גבוההרצף נערים על 

.שילוב בתעסוקהויוצאים לקראת את לימודיהם בישיבה 

שותפים
.צוות הישיבה, עלי שיח
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תיאור כללי של הפרויקט  
קבוצה תהליכית המתקיימת פעם בשבוע לאורך כשנים עשר  

.מפגשים

בקבוצה משתתפים שבעת הבחורים המסיימים בשנה זו את  

.לימודיהם בישיבה

בקבוצה עולה שיח על המשמעויות השונות סביב פרידה  

.בשילוב פעילויות מתאימות

הפרויקטשלבי הפעלת 
בחירת סוגי הפרויקט•

בחירת אוכלוסיית היעד•

מיפוי התלמידים•

הכנת המפגשים•

פגישות עם הצוות•

פגישות אישיות עם משתתפי הקבוצה•

הפעלת הקבוצה•

הערכה ומשוב•



"על סדר היום"
העצמת החברים דרך פיתוח כלי לנגישות המידע

המשתקמיםשלהעצמה1.

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

מרחבלייצרבכדי-במועדוןההתרחשויותלגביהמידעהנגשת.2

.המועדוןבמרחבמיטביתעצמאיתלהתנהלותוסדרוודאות,בטוח

המשתקמיםאצלשונותמיומנויותפיתוח.3

להתערבותאוכלוסייה היעד 
המכינה"ו"ומכחולמחולקול"התעסוקתיהמועדוןחברי

.הקוגניטיבית

שותפים
.המכינה הקוגניטיבית, מועדון קול מחול ומכחול

.חברי הצוות

.סטודנטים לריפוי בעיסוק
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תיאור כללי של הפרויקט  
החבריםהעצמתידיעלשינוילהובילמבקשהפרויקט

לנגישותכליפיתוחדרךהקוגניטיביתובמכינהבמועדון

בוועדישתתפוהמועדוןחברי.דיגיטלימידעמסך-המידע

עםפעולהובשיתוףבעצמםיעבדו,המידענגישות

.המידעלנגישותהכליאתלפתחכדיהסטודנטים

בקבוצההחלטותקבלתשלתהליכיםעלילמדוהחברים

פיתוחכדיתוךמסוגלותותחושתשונותמיומנויותוירכשו

.הכלישלוהפעלה

הפרויקטשלבי הפעלת 
מיפוי הצרכים ובדיקת המענים של חברי המועדון  •

תכנון הפרויקט•

ניהול ולוגיסטיקה של הטכנולוגיה•

הקמת הוועד•

תפעול הוועד•

תפעול מסך המידע•

הערכה  •



:  שמות הסטודנטיות

ס  "עו-ה/המדריכשם 

הפרוייקטשם 

!קחי רגע לעצמך, אמא

מטרות3עד –הפרויקט מטרות  

העצמה נשית. 1

מתן כלים מעשיים להתמודדות. 2

טיפוח אישי והבנה של הקשר בין גוף לנפש. 3

להתערבותאוכלוסייה היעד 

נשים בהריון  במצוקה

שותפים
עמותת נפש אחד בישראל

"  קשיבות"המתמחה בתרגילי קלינותס "עו-אזרדרחל 

(מיינדפולנס)

"תכשיטנות"אשר העבירה סדנת –אסתר ירקוני ' גב
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הפרויקט  תיאור כללי של 

לרגל יום האישה  העברנו מפגש חוויתי מעשיר ומעצים  

קהל היעד באמצעים שונים תוך שימת דגש על העצמה  ל

:הפרויקט כלל. והקשר בין גוף לנפש

ארוחת בוקר עשירה-

דיון  בנושא העצמה אישית-

"מיינדפולנס"לימוד תרגילי הרפיה בשיטת -

סדנת תכשיטנות-

הפרויקטשלבי הפעלת 
זיהוי הצרכים•

הערכת משאבים•

עם השותפיםהתיעצות•

ז מסודר של הפרויקט"כתיבת לו•

שליחת הזמנה לנשים•

הזמנת טלפונית לקהל יעד•

קנית המוצרים•

עריכת שולחנות ביום הפרויקט•




