
תל השומר: מקום ההכשרה

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

חרדים לבריאותם

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

הכרות של הציבור החרדי לצוות בית החולים. 1

הבנה של המורכבויות בציבור החרדי2.

מציאת פתרונות דרך הקהילות השונות.  3

אוכלוסייה היעד להתערבות

העובדים הסוציאליים בבניין האשפוז

שותפים

,  שרותי הדת של בית החולים, ד בבית החולים"בית חב

השרות הסוציאלי, כורזיםר יוסי "ד, הרב צבי פורת
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תיאור כללי של הפרויקט 
סדנה לצוות הרפואי והפרא רפואי על /העברת הרצאה

על המגזרים השונים והבאת  , ההטרגוניותעל , הציבור החרדי

.  תיאורי מקרה לשם דיון בסוגיות המורכבות

הבנה והכלה של צוות בית החולים לאוכלוסייה  : המטרה

החרדית המאושפזת במחלקות השונות

שלבי הפעלת הפרויקט
ראיונות של מאושפזים חרדים לצורך מיפוי הבעיה•

מפי רבני ועסקני בית החולים  מורכביותאיסוף מידע על •

בניית מערך סדנא  •

לעובדה סוציאלית  הסטונדטיםהעברת פיילוט בקרב •

בבית החולים

לעובדים הסנדאשינויים והתאמות לשם העברת •

הסוציאלים



בני ברק" מרפא לנפש: "ארגון
'  שנה ג

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

קבוצת כתיבה : שם הפרויקט
והפקת עיתון קהילתי

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 
חיזוק והעצמה של הנשים בהקמה משותפת של פרויקט מוצלח והוצאתו . 1

לאור
רגשות ומחשבות, מקום לפרוק בו מתחים, יצירת קבוצה מכילה ונעימה.  2
ניתוב רגשות ומחשבות באמצעות כתיבה יוצרת3.
יצירת קשרים חדשים וחיזוק קשרים ישנים בתוך הקהילה4.

אוכלוסייה היעד להתערבות

שותפים
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בבני ברק" צפריר"נשות דירות הדיור מוגן 

צוות מדריכות הדירות

עובדות סוציאליות מן העמותה



תיאור כללי של הפרויקט 

במסגרת פרויקט זה אורגנה קבוצת נשים שהגרעין 

שלה היה בנות דירה אחת מתוך קהילת דירות הדיור 

לקבוצת כתיבה שארכה  , בבני ברק" צפריר"המוגן 

במהלך הקבוצה עסקנו בנושאים שונים  . שבע פגישות

ולבסוף יצרנו עיתון , שקרובים ללבנו ולתקופות השנה

בתוספת יצירות פיסול של אחת , מפרי עתן של הנשים

.  הנשים וכתבות מאת העובדת הסוציאלית והמדריכה

שלבי הפעלת הפרויקט
גיבוש הקבוצה באמצעות המדריכות והעובדות  •

הסוציאליות

עריכת מפגש היכרות•

שיתוף  , העלאת רעיונות, עריכת מפגשי כתיבה•

בסיפורים אישיים

עריכת העיתון ושילוב יצירות נוספות פרי עתן של  •

הדיירות והצוות

שליחת העיתון לדפוס•



'  צוות קהילתיות שנה ג

ייעוץ רגשי מסובסד  
ר"מבחלסטודנטיות 

מטרות  הפרויקט

הנגשת הייעוץ לתלמידות המכללה. 1

מיצוי זכויות הסטודנטיות. 2

שיפור איכות הלמידה של הסטודנטיות. 3

:אוכלוסייה היעד להתערבות

סטודנטיות בבית הספר לעבודה סוציאלית מכללת  

ר"מבח

:שותפים

ר"במחמכללת 

אוניברסיטת חיפה

המדור לייעוץ רגשי

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



תיאור כללי של הפרויקט 
חלק מזכויות הסטודנטיות הן ליהנות משירות ייעוץ מסובסד  

השירות ניתן באוניברסיטת חיפה  ,  י מטפלים מוסמכים"ע

מ להביאו למכללה  "ולכן אנו פועלות ע

שלבי הפעלת הפרויקט
חלוקת שאלונים ואיתור צרכים–למידת הצורך •

חלוקת שאלון ממוקד בנושא הייעוץ הרגשי•

גיוס משאבים •

בניית המודל•

פגישות עם המדור טיפול•

הערכה ותכנון המשך  •



מחלקת משאבי קהילה ראש העין
'  שנה ג

"אם לאם"

:מטרות  הפרויקט 

ליווי ותמיכה באתגר ההורי. 1

מניעת עיכוב התפתחותי אצל תינוקות וילדים בגיל הרך.  2

יצירת רשת תמיכה קהילתית.  3

אוכלוסייה היעד להתערבות
אימהות לאחר לידה או עם פעוטות בגיל הרך

שותפים
עיריית ראש העין  
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תיאור כללי של הפרויקט 
על בסיס ביקורי בית . תוכנית התנדבות של נשים למען נשים

.אחת לשבוע

גורם מתווך  , גורם תמיכתי, המתנדבות מהוות אוזן קשבת

מייעצות ומהוות מודל לפי , למשאבים וגורמים בקהילה

.הצורך

שלבי הפעלת הפרויקט
גיוס מתנדבות וקליטתן•

הכשרת מתנדבות•

היכרות עם אימהות הפונות לתוכנית•

שיבוץ בין מתנדבת לאימא•

לוויו מקצועי של ההתנדבות•

העשרה קבוצתית ואישית למתנדבות•



מעייני הישועהח "ביה
שנה ג

חינוכית למניעת  -קבוצה פסיכו
תאונות בית בילדים 

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 
.העלאת המודעות לגבי הסיכונים שבתאונות בית. 1
הקטנת הפגיעה  והחשיפה לגורמים מסכנים בבית .  2

.ובסביבה
3    .

אוכלוסייה היעד להתערבות
הורים שילדיהם מאושפזים במחלקת ילדים בית חולים מעיני  

.הישועה

שותפים
ר בן יהודה וכן רופאי המחלקה יחד עם  "מנהל מחלקת ילדים ד

.  ס המחלקה"עו
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תיאור כללי של הפרויקט 
חינוכית שמטרתה להעלות את רמת  -העברת קבוצה פסיכו

המודעות של ההורים לגורמים המסכנים ילדים ופעוטות  

בעזרת מצגת המפרטת את . בבית ובחוץ והקטנת פגיעתם 

.   הסכנות הקיימות בבית ובחוץ  וכן דרכי מניעה מהיפגעות

שלבי הפעלת הפרויקט

.איסוף חומר הקשור לתאונות בית ומניעתן

.בניית מצגת

.אישור מנהל מחלקת ילדים לתכני המצגת

אחת לשבוע הסטודנטיות מרכזות  –לאחר האישור 

באולם הרצאות סמוך למחלקה את הורי הילדים 

המאושפזים במחלקה ומעבירות את התכנים בעזרת 

. מצגת מפורטת בשילוב הסברים ושיתוף ההורים

שאלון משוב הבודק את רמת העלאת המודעות  

.  לסכנות לאחר העברת הקבוצה



בני ברק , המרכז לילד ולמשפחה
'  שנה ג

הנחיה בקו קבוצת כישורי חיים לבנות  
בגיל בת מצווה ממשפחות חד הוריות

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 
משפחתית וחברתית סביב  , מתן כלים להתמודדות רגשית. 1

נושא גירושי ההורים
הכנה לקראת גיל הבגרות  . 2
בעלות רקע , יצירת קשרי חברות ותמיכה בין הבנות. 3

(קבוצת השווים)משפחתי דומה 

אוכלוסייה היעד להתערבות
בנות בגיל בת מצווה ממשפחות חד הוריות 

שותפים
האגף לשירותים חברתיים בני ברק 

מרכז לילד ולמשפחה בני ברק
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תיאור כללי של הפרויקט 
מפגשים שבועיים של  . ס ופסיכודרמטיסית"עו-הנחיה בקו 

הנושא  . הקבוצה במשך שעה וחצי בשעות אחר הצהריים

משפחתית  , העיקרי של הקבוצה הוא סביב החוויה רגשית

והכנה לקראת , וחברתית של הבנות בהקשר לגירושי ההורים

.גיל הבגרות

והתכוננו  , הבנות הגיעו למרכז יום נוסף, במקביל לקבוצה

פרוייקט זה לווה על . לאירוע בת מצווה שנערכה בפורים קטן

'ס משנה ב"ידי שתי סטודנטיות לעו

שלבי הפעלת הפרויקט
קבלת מספרי טלפונים של האמהות החד הוריות  •

אשר מקושרות למרכז זה מכבר, ממנהלת המרכז

לאימהות ולבנות בנפרדאינטייקים•

התחלת המפגשים•



,המחלקה לשירותי רווחה בקהילה
,  לילדים ונוערריגשייםהיחידה לטיפולים 

'שנה ג-הדרכה וליווי הורים 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

ימי עיון לסייעות שילוב
מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

חשיפה , יצירת מודעות לאתגרים-העשרה מקצועית . 1
.  לכלים וידע רלוונטיים

.  העצמה אישית. 2
.  יצירת רשת חברתית ותמיכה מקצועית. 3

אוכלוסייה היעד להתערבות

לצורך שיפור , סייעות השילוב במעונות ובחלופות מעון

.איכות התפקוד וקידום הילדים שבאחריותן

שותפים

סטודנטיות

טיפולים רגשיים ילדים ונועררכזת ס "עו

סייעות שילוב  רכזת 

הרצאות אורח-אנשי מקצוע 
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תיאור כללי של הפרויקט 

:ימי עיון ממוקדים בתחומים שונים3ייערכו 

עזרה ראשונה

התפתחות מוטורית

מוטוריקה עדינה

שלבי הפעלת הפרויקט

: פגישת עבודה לתכנון לוגיסטי בהשתתפות•

רכזת תחום , ס המחלקה"עו, מנהלת המחלקה

.סייעות והסטודנטיות

בחירת נושאי ימי העיון•

ציוד טכני וכדומה, כיבוד, הזמנת אולם•

.תיאום והזמנת מרצים מקצועיים בהתאם לתחום•

.שליחתה לסייעות ווידוי הגעה, עיצוב הזמנה•

.סידור וארגון המקום•



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•



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
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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



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



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

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



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•


