
חיזוק הקשר בין : שם הפרויקט
ההורה למתבגר

2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט 

העמקת וחיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם המתבגרים. 1

סביבה תומכת וכלים להתמודדות עבור ההוריםיצירת.  2

אוכלוסייה היעד להתערבות

בני נוער ומתבגרים המתמודדים עם בעיות קשב וריכוז  

ובעיות התנהגותיות ורגשיות

שותפים
ם"העוסי, מנהלי העמותה, הצוות החינוכי הצוות הטיפולי

.הורים וילדיהם
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תיאור כללי של הפרויקט 
י אנשי מקצוע להתמודדות עם  "נתינת כלים להורים ע

מצבים מורכבים עם הנוער והמתגברים תוך כדי שיתוף  

.פעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי

שלבי הפעלת הפרויקט
מיפוי צרכים  

שאלון מדגם מייצג להבנת צורכי ההורים

פגישות עם כל הצוות החינוכי והטיפולי  

פגישות עם מנהל העמותה לאישור התקציב

יצירת קשר עם אנשי מקצוע להעברת החומר  

.  ערב הורים משותף הורים וילדים



הנגשת שירותים ללקויי ראיה
2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט 

הנגשת מידע על פעילויות מרכז השירות. 1

.חשיפת אוכלוסיית היעד לזכויות ושירותי המרכז.  2

.הסברה והנגשה למשפחות אוכלוסיית היעד.  3

אוכלוסייה היעד להתערבות

.לקויי ראיה ועיוורים ומשפחותיהם

שותפים

במרכז השירותם"העוסיצוות 
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תיאור כללי של הפרויקט 

עריכה והוצאה לאור של חוברת שירותים ומידע מונגשים 

.  ללקויי ראיה ובני משפחותיהם

שלבי הפעלת הפרויקט

איסוף חומר רלוונטי למידע וזכויות העיוורים ובני . 1

.  משפחותיהם

.  איסוף פעילויות ושירותי המרכז. 2

.כתיבה ועיצוב החומר והכנתו לדפוס, עריכה. 3

.הדפסה. 4

.לאוכלוסיהיעודייםהפצה במוקדים . 5



העשרת פנאי לקשישים במגזר החרדי

2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט

גיבוש קבוצת קשישים חרדים המעוניינים בהעשרת פנאי. 1

יצירת תוכן מתאים אותו הם יקבלו במסגרת מרכז יום לקשיש. 2

פיתוח הקשר בין המשתתפים בקבוצה. 3

אוכלוסיית היעד להתערבות
קשישים מהמגזר החרדי

שותפים
שירותי הרווחה ❖

יום לקשישמרכז ❖
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תיאור כללי של הפרויקט
הפרויקט נותן מענה לקשישים חרדים שמעוניינים להשתלב 

חלק גדול מהקשישים החרדיים נמנעו עד  . במרכזי יום לקשיש

היום מלגשת למעונות יום מכיוון שהשירותים שם לא מתאימים  

הרצון שלנו הוא לגרום לכך שגם קשישים  . לאורח החיים שלהם

י  "חרדיים יקבלו מענה מתאים לצרכים שלהם באותם מעונות ע

.יצירת סדר יום וחברה מתאימים

שלבי הפעלת הפרויקט

יצירת קשר עם ארגונים שיכולים לספק מידע על  קשישים שמעוניינים  ❖

.להעשיר את הפעילות שלהם
מיפוי הקשישים ובדיקת מצבם הכלכלי ומידת זכאותם לקצבה מביטוח  ❖

.לאומי או ממשרד הרווחה
לעניין אותם בפרויקט ולאפשר  , יצירת קשר עם הנהלת מרכז יום לקשיש❖

.את קליטת הקשישים

יצירת קשר עם הקשישים והגשת המידע תוך בירור מקיף לגבי סוג התוכן ❖

.אותו היו מעוניינים לקבל במרכז יום
בניית תוכן שמותאם לכלל המשתתפים בפרויקט והצגתו בפני אנשי  ❖

.מקצוע באגף הרווחה בעירייה
יצירת  קשרים עם אנשי מקצוע נוספים בתחום שיכולים  לזרז תהליכים  ❖

.לקידום

.ליווי בקליטת הקבוצה והפעלתם במסגרת מרכז יום לקשיש❖



’לב בנים על אבות': שם הפרויקט
2,020, פ"תש

מטרות הפרויקט  
.שיפור והעמקת הקשר בין אבות לא משמורנים לילדיהם. 1
יצירת קשר טיפולי בין הצוות במרכז קשר לבין אבות לא  2.

. משמורנים
הקניית כלים וידע לאבות לא משמורנים על מנת שיוכלו לממש 3.

.את אבהותם במסגרת המפגשים במרכז קשר

אוכלוסיית היעד להתערבות
.אבות לא משמורנים המגיעים למרכז קשר

שותפים
.והמדריכותם"עוסי, צוות המרכז
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תיאור כללי של הפרויקט
חלק  . קיום מפגשים מידי שבוע לאבות לא משמורנים

וחלק  . מהמפגשים עם הילדים ופעילויות משותפות

מהמפגשים ללא הילדים לצורך הקניית ידע ומיומנויות וכן  

.מתן אפשרות לאבות לומר את אשר על ליבם



שלבי הפעלת הפרויקט
יצירת קשר אישי עם האבות באמצעות שיחות לפני או  •

.אחרי המפגשים עם ילדיהם במרכז

.  חלוקת שאלון לצורך מיפוי צרכי האבות•

.קיום מפגשים בהתאם לצרכים שעלו מן השטח•



תכנית מוגנות מינית–שם הפרויקט 

2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט 

.הערכת צרכי הארגון ונחיצות הפרויקט.  1

.מיפוי הערכה וסיכון של מצב הילדים בפנימייה.  2

תכנית אופרטיבית למדיניות והתנהלות עם מצבי סיכון        .  3

.ומניעתם

אוכלוסייה היעד להתערבות
ילדי הפנימיה-

שותפים

מנהל הפנימיה-

הצוות הטיפולי-

הצוות החינוכי-

הורי הבית-

ילדי הפנימיה  -
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תיאור כללי של הפרויקט

מטרת העל של הפרויקט היא ליצור מצב שבו מצבו של  

כל ילד בפנימייה מבחינת מוגנות מינית מנוטר כל העת  

זאת על פי הבנת מצבו של . ומסונכרן עם כל מידע חדש

כל ילד יחד עם הצוות הטיפולי ויצירת טבלת מיפוי 

. המכילה נתונים מפורטים אודותיהם

סביב זה נוספות פעילויות לחידוד החשיבות והמודעות  

הן אצל כלל הצוות והן אצל , לנושא המוגנות המינית

.  הילדים

שלבי הפעלת הפרויקט
בניית שאלון המספק מידע אמין על הילדים בפנימייה  •

.בהקשר של מוגנות מינית

.מיפוי רמת החשיפה והסיכון של כל ילדי הפנימייה•

.יצירת מאגר נתונים על כל ילד בנושא מיניות•

קביעת נורמות להתנהגות מקובלת וגבולות ברורים  .•

.להתנהגות לא רצויה



עמותת עזר מציון:מקום ההכשרה

'חברתימועדוןפתיחת'

2,020, פ"תש

:מטרות  הפרויקט

שלביהעםלמתמודדיםחברתימועדוןפתיחת

הדמנציהמחלתשלהראשונים

:אוכלוסייה היעד להתערבות

המחלהעםהמאובחניםבעיקרהשלישיבגילגברים

שותפים

ם”עוסי,בארגוןשוניםמקצועאנשי,מועדוןרכז
מתנדביםו
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:תיאור כללי של הפרויקט 

יכולותישמראשרמענהלתתהיאהפרוייק מ רת

הירידהעקב ,אישיותוביןפיזיות ,קוגנ יביות

הםמכךוכתוצאהגורמתשהמחלההקוגנ יבית

 ,השונותהזהבגילבמסגרותמשוייכיםלאמרגישים
סיפוקתחושתיחווהחברתיהמועדוןובפתיחת

.ליכולתםהמותאמותוהמגוונותהשונותמהפעילויות

:שלבי הפעלת הפרויקט

הכרה וזיהוי מחלת הדמנציה, לימוד-

פגישות עם אנשי מקצוע שונים בארגון וגיוסם  -

ל ובת הפרויק 

לליווי אישי לכל אחד–גיוס מתנדבים -

הכשרת מתנדבים לפעילות עם אוכלוסייה זו-

–הכנת המודעה והפצתה בשל י חוץ ובעיתון -

.בעזרת יחסי ציבור בארגון



ביקורי בית עם הפונים במטרה לזהות צרכים  -
.בפתיחת המועדון וזיהוי התאמה

השתתפות בישיבות צוות עם אנשי מקצוע -
.והעלאת התכניות



מרכז טיפולי לנוער: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

'הקשיבה לשבים': שם הפרויקט

מטרות הפרויקט 

חשיפת ישיבות לבעלי תשובה למרכז הטיפולי לנוער. 1

הנגשת שירותי טיפול ויעוץ שבמסגרת העיריה לישיבות  .  2

ל"הנ

אוכלוסיית היעד להתערבות
תלמידי הישיבות הגבוהות לבעלי תשובה בעיר

שותפים
צוותות חינוכיים ורוחניים  , ארגונים , סים במרכז "צוות העו

בישיבות
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תיאור כללי של הפרויקט
מתן אפשרות למענה טיפולי מקצועי וחינמי לתלמידי  

המתמודדים עם מגוון קשיים האופייניים , ל"הישיבות הנ

.צעירים במצבם/ לנערים 

שלבי הפעלת הפרויקט
ביסוס הידע הרלוונטי עבור צוותי הישיבות  •

יצירת קשר עם גורם מתווך בין הישיבות לבין מרכז •

הטיפול

מתוך מגמה לחשוף את המרכז  , קיום מפגשים בנושא•

ולגייס דרכו מטופלים פוטנציאליים, בפני הצד השני



נוער בסיכון מול השימוש בסמים: שם הפרויקט
2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט  
.הנגשת מידע אודות ההשלכות של השימוש והסחר בסמים. 1

וזאת על , לתת מודעות על המניעים המביאים לשימוש בסם. 2
.מנת להביא לשליטה על הצריכה של השימוש בו

שיח אודות נושא השימוש בסמים בכדי להביא לידי שינוי  . 3
.התפיסות אודות נושא הצריכה של הסמים

אוכלוסייה היעד להתערבות
.תלמידי הישיבה המוגדרים כנוער בסיכון חרדי

שותפים
.צוות המורים, הנהלת הישיבה, במקוםים"העוסצוות 
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תיאור כללי של הפרויקט 
הן בנושא של , הפרויקט שלנו עוסק בנושא השימוש בסמים

נוער בסיכון עלול להתדרדר  . הצריכה והן בנושא של הסחר

עקב המצב הלא יציב שהם  , לשימוש בסמים ואף לסחר בהם

הרבה פעמים התנהגות מסוכנת זו נובעת מחוסר  . נמצאים בו

בהנגשתלכן הפרויקט שלנו עוסק . מודעות לסכנה שבדבר

ננגישאת הידע . מידע בנושא של השימוש והסחר בסמים

על מנת להביא לאוזן קשבת  , בצורה חווייתית ונעימה

.ולשיתוף פעולה

שלבי הפעלת הפרויקט
.מפגש היכרות כללי עם תלמידי הישיבה1.

מפגש שכלל שיח קבוצתי עם תלמידי הישיבה אודות  2.

המפגש כלל משחק תחרותי  . עמדות על שימוש בסם

.קבוצתי

הפעילות כללה סרט . פעילות על ידי עמותת אור ירוק3.

.משחק טריוויה ודמיון מודרך, תלת ממד

פעילות שנערוך בשיתוף עם משטרת ישראל בנוגע לחוק 4.

.סביב השימוש בסמים

המפגש יכלול סיכום והערכה של התהליך  . מפגש סיום5.

.  ופרידה


