
:הסטודנטים שמות 
:ה/המדריכשם 

בית חולים הרצוג:ההכשרהמקום 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

הפרוייקטשם 
מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

לעזור למטופלים בהתמודדות עם בעיות בתקשורת בינם  1.
עצמם ובין אחרים-לבין

מסירת מדע וחדשות על משבר קורונה.  2
תמיכה.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות

מטופלים במחלקת פסיכיאטריה

שותפים
מדריכה תעסוקתית

עובדת סוציאלית

סטודנט לעבודה סוציאלית
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
מפגש שבועי שמעודדים המשתתפים לשתף בבעיות •

בתקשורת ולתת להם אפשרות לדבר ולפתח דרכים איך  

להתמודד יותר טוב

בעת משבר הקורונה יושבים במפגש יום יומית ומדברים  •

מחדשות בארץ ובעולם שנוגע למצב הנוכחי  

כולל שלבים שתוכננו וטרם )הפעלת הפרויקט שלבי 

(בוצעו
קבוצה שבועית•

במשבר הקורונה נפגשים יום יומית•

–חומר פרסומי , תמונות 
ללא זיהוי פנים של לקוחות-תמונות3עד 



:שם הסטודנט

:ה/המדריכשם 

:ההכשרהמקום 
ה"עלעמותת 

קבוצה לכישורי חיים

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

יצירת לכידות חברתית. 1

למידה בין אישית ותמיכה קבוצתית.  2

הכנה לזוגיות. 3

להתערבותאוכלוסיית היעד 

תלמידי מכינה לקויי ראיה 

שותפים
ה"עלעמותת 

האוניברסיטה העברית הר הצופים 
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
המפגש הראשון היה בשטח המכינה ושם עשינו משחק  

חברתי קצר על מנת להכיר וליצור אווירה בטוחה בהמשך היו  

אמורים להיות מפגשים עם פעילויות שונות שלאחר הפעילות  

היה אמור להיות שיח על הנושא חלק מהמפגשים היו  

אמורים להיות בשטח כיום המפגשים מתקיימים בזום

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
תכנון מספר רעיונות וכתיבתם והגשתם למדריכה לאחר  

קבלת האישור ניגשתי להנהלת העמותה בבקשה לקבל  

תקציב לצרכי הפעילות לאחר האישור הלכתי לקנות את 

המוצרים והתחלתי עם הקבוצה  



:הסטודנטים שמות 
:ה/המדריכשם 

בית מדרש שיקומי  -מעלות: מקום ההכשרה
מעלות

קבוצת תמיכה בתקופת 
הקורונה

–מטרות  הקבוצה 
.חיזוק תחושת השייכות של תלמיד בית המדרש. 1

.שיפור ההתמודדות עם מחשבות ורגשות בצל הקורונה .  2

שיפור התקשורת בין חברי הקבוצה.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות
. תלמידי בית המדרש

שותפים
.חונכים, עובדים סוציאליים, רבנים-צוות בית המדרש

.הורי התלמידים וצוות התלמדים בהוסטלים
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תיאור כללי של הפרויקט
בתחילה הקבוצה נועדה להפחתת סטיגמה עצמית בקרב 

התלמידים אך עקב התפשטות הנגיף והשלכותיו ניכר היה  

צורך בקבוצה שתאפשר לתלמידים להתמודד בצורה יעילה 

בדידות סדר  , חרדה, לחץ: יותר עם ההשלכות של הנגיף כגון

.  יום שונה

שלבי הפעלת הפרויקט
.מיפוי התלמדים המעוניינים בקבוצה•

.מיפוי צרכי התלמידים בקבוצה•

.  zoom-חיבור כל התלמידים ל•

.כללי ומטרות הקבוצה, היכרות-מפגש ראשון•

.התמודדות עם הבדידות בעבות הקורונה-מפגש שני•

.התמודדות עם לחצים בעקבות הקורונה-מפגש שלישי•

.יצירת סדר יום מחוץ לבית המדרש-מפגש רביעי•

.מה ניתן ללמוד מתקופה-מפגש חמישי•

.סיכום ופרידה-מפגש שישי•



:הסטודנטיםשמות 
:המדריךשם 

טלמרכז : מקום ההכשרה

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

"כישורי חיים חברתיים"קבוצת 

הקבוצהמטרות
אינטראקציותבהצלחהלצוראיךחווייתיתבצורהללמוד1.

.חדשותחברתיות

.המתבגריםהילדיםשלהעצמאיותאתנכונהבצורהלפתח2.

וקשראמוןדרך,הואבאשרילדלכלותקווהחיזוקלצור3.

.הקבוצהחבריביןטוב

אוכלוסייה היעד להתערבות
.של אימהות חד הוריות( 9-13גילאי )ילדים מתבגרים 

שותפים
.המרכז המטפלת באימהותשל סית"והעוהנהלת המרכז 

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



הקבוצה תיאור כללי של 
אשרהוריותחדאימהותשלילדיםעשרהשלשבועימפגש

מפגשים.בחברהוחריגותאבסמכותהעדרעםמתמודדים

אינטראקציותבנושאיחווייתיתלמידהלהםמקנים,אלו

גילםבניחברתעםטובוקשראמוןבנייתהכוללותחבריות

.בכללהקהילהועםבפרט

הקבוצהשלבי הפעלת 
.באימהותהמטפלתסית"העועםמפגש•

ילדיהםהתאמתבדיקתלצורךהאימהותעםקשריצירת•

.לקבוצה

הקבוצהקיוםכללילתכנוןהמדריךעםצוותישיבת•

.במפגשיםלתכניםורעיונות

.מפגשכללפניחווייתיתלמידהתכניתבניית•

.התנהגותכלליוקביעתהקבוצהחבריעםהיכרותמפגש•



:הסטודנט שם 
:שם המדריך

סיטריןישיבת אור אבנר כפר : מקום ההכשרה

חינוכית לחניכים  -קבוצה פסיכו
בשנתם הראשונה בישיבה

מטרות  הפרויקט

.הקניית מיומנויות של כישורי חיים. 1

.מודעות עצמית ואינטליגנציה רגשית2.

.העצמה ופיתוח חוסן אישי בעת משבר הקורונה.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות

אשר הם נערים צעירים בסביבות  , תלמידי המתיבתא

.ולרוב זוהי השנה הראשונה שהם בפנימייה13גיל 

שותפים
.צוות חינוכי וצוות טיפולי
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תיאור כללי של הפרויקט
,                     כ  ,   נ    כ ש   ם       ם

            ש       כ    .   ג  נ    ש      גנ  

.             כ         , ש   ף  גש     ש  ם

שלבי הפעלת הפרויקט 

.ג   ש      ם  נ ש   ש       גש ם•

       ש             שג     ש     •

.   ש        כנ ם    ש              

            ם       ם   ז      נך •

.  ז      נך    ש              

כ ש   ,            ם     ם   גש       •

    ף          ם   ג ש         
                  ZOOM.

.       ג ש 40: ז ן    גש ם•

: נ ש  ם ש            ם•

.                 ש   ף  גש  . 1

.         ז         ן,           ן. 2

.ג ש             ם         ש    . 3

      ם          ץ  נ  נ  כ  ם         . 4

.   ג  

      ש     ש    ם        ם     ם כ  •

. ש   ף     נ    ם    נך       ך,   גש



:הסטודנט שם 
:ה/המדריכשם 

עמותת בית חם: מקום ההכשרה

..וירטואלית" ניידת רחוב"

אוכלוסיית היעד להתערבות

שותפים
עיריית ירושלים" קידום נוער"

עיריית ירושלים" עיר ללא אלימות"

היחידה למתבגרים משרד הרווחה

ד"יתתכנית 
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בשגרה מרחב בטוח של של עלם מספקות ניידות כתובת רחוב

הפניות  , שיח רגשי, מבוגרים משמעותיים המספקים אוזן קשבת

,  בשטח למתבגרים במצבי סיכוןלגורמי מקצוע ומענים מיידים 

בעקבות מגפת הקורונה עלה הצורך בהעתקת  . וניתוקמצוקה 

למרחבים  ,של עמותת עלם " ניידת רחוב"הפלטפורמה הוותיקה 
.הדיגיטליים

נ   ם     ג  ם         כ ן  שכ נ      ן         ש  ם ש ש   ם  

 ג   נ    ש   כ              



:תיאור כללי של הפרויקט
הפועל פעמיים  , יצירת מרחב וירטואלי באמצעות תוכנת זום

.בשבוע בשעות הקבועות בה פעלה הניידת בימי שיגרה

,  לאור המצב ניתן דגש מיוחד לשיתוף רגשות הקשורות לקורונה

.  נורמליזציה ונתינת מידע על מצב החירום בעקבות המגפה

באמצעים  אופי המפגש התקיימו קבוצות חשיבה ושיח גם בשל 

.  כמו דיון על סרטונים ומשחקים וירטואליים, דיגיטליים

יחסים בין  , יכולות אישיות, תקווה, עסקו בנושאי חרדההקבוצות 

.  אישיים בסגר חברתי ועוד

תוגבר מערך המתנדבים ובעת הצורך מתנדב שוחח  , בנוסף

לעיתים עלה הצורך  , בשיחת וידאו פרטית עם אחד הנערים

או קשר עם משפחתו  /ו, להפניית וליווי הנער לגורם מקצועי אחר

.הנער להמשך טיפולשל 

: הפעלת הפרויקט שלבי 
,  הכנת תכנים לדיון והעשרה, קבוצת חשיבה להקמת המרחב..1

מפגש מוקדם של , התמודדות עם קשיים טכנולוגיים טכניים

,  המתנדבים להתכוננות וחשיבה על צרכים של נערים ספציפיים

אאוט מגוונת באמצעות הטלפון והרשתות  ינג'ריצעבודת 

.החברתיות

נוכחות מבוגר  "ו" מרחב הבטוח"השימור : הפעלת המרחב. 2

החדשים על ידי קביעת סטינג ברור גם בתנאים " משמעותי

איתור נערים הזקוקים לסיוע  , וקביעת כללי התנהגות במרחב

נתינת ביטוי ואפשרות  , ניהול סדר היום של המפגש. פרטני

.איסוף לקבוצת דיון ולבסוף פרידה, שיתוף לכל אחד מהנערים

מפגש של המתנדבים והרכז לאיסוף מסקנות לשיפור  . 3

,  חשיבה על מקרים הדורשים המשך טיפול, המפגשים הבאים

ומעבר הדרגתי  הפרוייקטמסקנות לסיכום , למידה הדדית
.לחזרה לשגרה



שמות הסטודנטים

:מקום ההכשרה
גבעת זאב–ד אתרוג "בית ספר ממ

מטעם עמותת קו לנוער

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

חייםכישורירכישת:הפרוייקטשם

–מטרות  הפרויקט 
.פיתוח כישורי חיים1.
.שליטה עצמית ודחיית סיפוקים2.
.תקשורת ברורה3.

אוכלוסיית היעד להתערבות

.’ילדים בכיתה ה: 'קבוצה א

. 'ילדים בכיתה ד: 'קבוצה ב

:מנחי הקבוצות

צביקה פראנק

לוינזוןהלל 
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תיאור כללי של הפרויקט 

העבודה עם הילדים נעשתה על פי תכנית מוגדרת  

מיצירת תחושת ביטחון ושייכות עד רכישת , מראש

המפגש  . כישורי חיים ולמידת דרכי תקשורת יעילים

בתקופת הקורונה . נעשה אחת לשבוע למשך שעה

.עברנו למפגשים בזום

שלבי הפעלת הפרויקט

ישיבה עם הצוות החינוכי ויועצים חינוכיים והעמדת  

.הקריטריונים לבחירת הילדים

יצירת קשר עם ההורים לצורך קבלת אישור 

.השתתפות עבור הילד

פגישה אישית עם כל ילד מהילדים המתעתדים  

.להיות בקבוצה לצורך בדיקת התאמה



.סיטריןכפר , ישיבת אור אבנר: מקום ההכשרה

ללוגו אפשרות 
ןשל הארגו

חם בעקבות התפרצות –קו 
מגפת הקורונה

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

.שמירה על קשר עם הורי החניכים. 1

(זיהוי צרכים)בירור סוציאלי 2.

י תיווך הצרכים לצוות הישיבה"נתינת מענים לצרכים ע.  3

להתערבותאוכלוסיית היעד 
הורי התלמידים בישיבה

שותפים
צוות טיפולי

צוות חינוכי

צוות הדרכה
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
תוכננה קבוצה להכנה של תלמידים חדשים לחיי פנימייה

,בנושאים שונים בדגש על מוגנות אישית בפנימייה 

חם לעזרה להורי  -להפעלת קו, אך עקב המצב התוכניות שונו

כולל  )התלמידים בצרכים שעולים בעקבות התפשטות המגפה 

(סיוע כלכלי

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
מיפוי של כלל הורים בפנימייה•

בניית שאלון לבירור סוציאלי•

איתור ההורים והצגת הקו בפניהם•

העברת הבעיות שעולות בשיחות לגורמים המתאמים•

מענה להורים•



הילד והמשפחהמרכז:ההכשרהמקום 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

קבוצת קישורי חיים

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

קישורי חיים. 1

קובצת השווים2.

3  .

אוכלוסיית היעד להתערבות
להורים גרושים10-13ילדים חרדים בגילאי 

שותפים
מטפל זוגי במקום ההכשרה–ליאור אבנרי 
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
•



מציוןעזר 
שנה גר"מבח

'ליל שישי'קבוצת 
לבני משפחה של מתמודדי נפש

הפרויקטמטרות  
וכן העברת חומרים מקצועיים  , יעוץ ומידע הדדיים, תמיכה

ליל  'באווירת , בנושא החיים עם בני משפחה מתמודד נפש
חרדית ייחודית  ' שישי

אוכלוסייה היעד להתערבות
גברים חרדים

בני זוג או אחים של מתמודדי נפש 

שותפים
עזר מציון בני ברק, המחלקה למשפחות

שייקביץגילי ' ס גב"עו
ולק'צהרב חנניה 



תיאור כללי של הפרויקט 
לגברים חרדים בני  , הקמת קבוצת תמיכה וייעוץ ייחודית

יעוץ  , במסגרתה יינתנו תמיכה, משפחה של מתמודדי נפש
.  ויועברו חומרי מידע באופן הדדי וכן מפי המנחה

עם מאכלים  , ייחודית' ליל שישי'הקבוצה נבנתה באווירת 
.והתקיימה ביום חמישי בלילה, מסורתיים

שלבי הפעלת הפרויקט
חסר בקבוצות לגברים במגזר–זיהוי הצורך •
היתכנות לקבוצות מסוגים  , איסוף נתונים מן השטח•

שונים
הגדרת סוג הקבוצה  •
גיבוי ותמיכת השירות•
,  עריכת חומרי פרסום•

עיצוב והפצה ממוקדת
גיבוש מבנה הקבוצה  •

יחד עם חבריה
הפעלת הקבוצה עם  •

המאכלים  
המסורתיים  

ובניית האווירה  
המתאימה



 "        :    ם   כש  
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ןש     ג 
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          .
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תיאור כללי של הפרויקט 

.                            כנ 

,           כ            כ          

,  ש נ  ז  ,זכ          .  גש   ז      

.       כ  

       ןג ש  ,         גז     ם  ן    ך

              ש נ                 

.                ש   ם

שלבי הפעלת הפרויקט
     ם                נ  ם  ן  גש•

                 .

      נש  ם  ג ש            כ  •

.    ם

    כ                 ם        ף•

                      .

ש  ש    ם200-כ ם   ן   ם     כנ •

.       גז        כ       ם

        כן                      ז  •

.     ם



קהילתיות גברים מבחר: מקום ההכשרה

צוות קהילתיות
מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

.ר”מבחס “שירותי יעוץ וטיפול לסטודנטים בחוג לעו–מיצוי זכויות 1.

.ר”מבחהחזר דמי רווחה ושינוי מדיניות גביה מהסטודנטים בשלוחת 2.

.שיפור תדמית הצוות הקהילתי3.

.חיזוק הקשר בין הסטודנטים לסגל האוניברסיטה4.

.ספריארגון היום הבית 5.

אוכלוסייה היעד להתערבות
ס במבחר"סטודנטים גברים בתכנית לתואר ראשון בעו

שותפים
הנהלת מבחר1.

צוות בית הספר לעבודה סוציאלית2.

וועדי הכיתות ופעילים קהילתיים3.

עריית בני ברק-הכוון תעסוקתי4.
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הפרויקטשלכלליתיאור
הצגנו,ר"במבחס"לעהסטודנטיםבקרבצרכיםמיפויערכנו

ממצאיעלבהסתמךדיוןולאחרהיגויבוועדתהממצאיםאת

מטרותאתבחרנוהוועדהומסקנותהשאלון

תוךפועליםאנוהקהילתיתההתערבותבתהליך.ההתערבות

הגורמיםכללעםפעולהשיתופייצירתעלדגשמתן

מצדוהןההחלטותמקבלימצדהן,לענייןהשייכים

עקבכ"כמו.משימהכצוותייחדשפעלובקהילההמנהיגות

והיוםהקהילתייםבפרויקטיםהתאמהבוצעהקורונהמגיפת

ס"הבי

שלבי הפעלת הפרויקט
מיפוי צרכים•

הצגת תכנית עבודה לאישור הסטודנטים וועדת ההיגוי•

גיוס והקמת כוח פעולה מקרב הקהילה•

ביצוע תכנית העבודה•



אלעד, אהל אשרפנימיית 

ובניםמפגש אבות 

הפרויקטמטרות  

שיפור התקשורת בין הנערים המתבגרים להוריהם. 1

וצוות הפנימייהההורים בין הקשר טיפוח .  2

להתערבותאוכלוסיית היעד 
באלעד  שבפנימיית אהל אשר " עטרת עמרם"תלמידי ישיבת 

.והוריהם

שותפים
תיאטרון פלייבק, צוות הפנימייה



שלבים בהפעלת הפרויקט
זיהוי משאבים, זיהוי צרכים בקהילת אוכלוסיית היעד  ,

מטרותקביעת 

איתור  , דיון משותף על כיווני ביצוע אפשריים

הפרויקטמשאבים ובחירת אופי 

בדיקה ותיאום עם , קביעת תאריך אפשרי לביצוע

המשתתפיםהגורמים 

קביעת תאריך סופי

שליחת הזמנות להורים ותיאום השתתפותם במפגש

הפרויקט על 
ד מפגש של הורי  "בפנימית אהל אשר באלעד ייערך בס

במהלכו יתקיים סדר  . הנערים עם צוות הפנימייה והנערים

פעילות , "אבות ובנים"במתכונת לימוד תורני משותף עם 

.ותיאטרון פלייבק, חוויתית
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה הכינוס יתקיים עם החזרה  

.לשגרה





יעקב רדליך  : שמות הסטודנטים 
רבקה שפי: ה/המדריכשם 

האגף לשירותים חברתיים: מקום ההכשרה

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

בצוותא
מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

אשר  ' מרכז רב שירותים לעיוורים'לגבש קבוצה במרשל . 1
.תעניק לעיוורים מקום מפגש ושיח על הנושאים החשובים להם

ועם השירותים  ל"מרשלהכיר לעיוורים הכרות גדולה יותר עם . 2
.הניתנים בו

לשמוע על החסרים והנושאים אשר הם מעוניינים להוסיף  . 3
.לגבי כךל"מרשבחייהם ובמידה וזה אפשרי לבדוק עם 

אוכלוסיית היעד להתערבות
אוכלוסיית היעד אינה עיוורים וכאלו שלוקים בראייה  

אך גם מערים קרובות תווך  ( בעיקר)המגיעים מבני ברק 

.ומעלה ללא הגבלת גיל18הגילאים היינו מגיל 

שותפים
ל"מרשהקבוצה נעשתה בעזרת מיכל יוגב שעובדת במרכז 

ס אשר תרמה ועזרה לי בכל מידע ועזרה לגבי דרכי "והינה עו

.ההתקשרות והידע הנזקק על ציבור העיוורים
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
ל"מרשבמסגרת השירותים הניתנים על ידי מרכז 

לאוכלוסיית העיוורים אשר מהווה להם בית ומרכז פעילות 

ובמסגרתו ניתן מגוון שירותים טיפוליים ופרטניים לצד  

,  סדנאות, הדרכה  והסברה, הרצאות, פעילות כמיצוי זכויות

ערבים לילדים ולמשפחה החלטנו להקים קבוצה אשר תדבר  

בחיי העווריםעל נושא הבדידות והקשיים אשר מלווים את 

.היו יום

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
.  והשירותים הקיימים בול"מרשהכרות •

.קריאה והבנת עולמם של העיוורים•

להתקשר לחלק מאותם עיוורים ולהציע להם להגיע •

למפגש אשר יערך במקום וינסה להעניק להם מקום של  

.שיח והבנה על המקום ומהם הקשיים והצרכים שלהם

ליצור מפגש אשר בו יערך הכרות טובה יותר עם המקום •

הראייה לגבי צרכיהם ומהם מתקשיוכן שיח בין 

.השירותים שהיו רוצים לקבל ממנו

להמשיך לקבוצת תמיכה קצרת מועד בעלת מספר  •

.מפגשים בהם ננסה לחבר אותם גם חברתית וגם למקום



משה רבי , צבי בראון: שמות הסטודנטים 
בורובסקיאלעד : ה/המדריכשם 

רטורנו: ההכשרהמקום 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

הפרוייקטשם 

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

ללמוד להקשיב לאחר ולא לפחד מכך. 1
דפוסי תקשורתלשנות . 2

שינוי תפיסה לגבי סיטואציות בין אישיות.  3

להתערבותאוכלוסיית היעד 

אנשים עם הפרעות אנטי סוציאליות או התמכרות

שותפים

'רטורנו'מטופלים בקהילת 10-כ
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-תיאור כללי של הפרויקט 

.מקום המפגש במרחב הפתוח ולא בחדר סגור

.התעכב בעקבות התפשטות הנגיףהפרוייקט

-שלבי הפעלת הפרויקט 

קליטה ומיון המשתתפים•

קביעת יום וזמן מוגדר למפגש•

"סטינג"מפגש ראשון קביעת •

מפגשי טיפול•

מפגש פרידה וסיום•



ישי גלבוע ואיתמר גולדשטיין: שמות הסטודנטים
מלכה אריאל: שם המדריך

בית חם: מקום ההכשרה

"כישורי חיים חברתיים"קבוצת 

הקבוצהמטרות
אינטראקציותבהצלחהלצוראיךחווייתיתבצורהללמוד1.

.חדשותחברתיות

.המתבגריםהילדיםשלהעצמאיותאתנכונהבצורהלפתח2.

וקשראמוןדרך,הואבאשרילדלכלותקווהחיזוקלצור3.

.הקבוצהחבריביןטוב

אוכלוסייה היעד להתערבות
.של אימהות חד הוריות( 9-13גילאי )ילדים מתבגרים 

שותפים
.של המרכז המטפלת באימהותסית"והעוהנהלת המרכז 
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תיאור כללי של הקבוצה 
אשרהוריותחדאימהותשלילדיםעשרהשלשבועימפגש

מפגשים.בחברהוחריגותאבסמכותהעדרעםמתמודדים

אינטראקציותבנושאיחווייתיתלמידהלהםמקנים,אלו

גילםבניחברתעםטובוקשראמוןבנייתהכוללותחבריות

.בכללהקהילהועםבפרט

שלבי הפעלת הקבוצה
.באימהותהמטפלתסית"העועםמפגש•

ילדיהםהתאמתבדיקתלצורךהאימהותעםקשריצירת•

.לקבוצה

הקבוצהקיוםכללילתכנוןהמדריךעםצוותישיבת•

.במפגשיםלתכניםורעיונות

.מפגשכללפניחווייתיתלמידהתכניתבניית•

.התנהגותכלליוקביעתהקבוצהחבריעםהיכרותמפגש•
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תיאור כללי של הפרויקט 

.                            כנ 

,           כ            כ          

,  ש נ  ז  ,זכ          .  גש   ז      

.       כ  
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              ש נ                 

.                ש   ם

שלבי הפעלת הפרויקט
     ם                נ  ם  ן  גש•

                 .

      נש  ם  ג ש            כ  •

.    ם

    כ                 ם        ף•

                      .
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אורי חמו  :שמות הסטודנטים 
קטאנוברותי : ה/המדריכשם 

הגלגלים הרצליהבית:ההכשרהמקום 

הפרוייקטשם 
מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

.  ועוד. צמחי תבלין. צמחי מרפא . הכרות של המשתתפים עם עולם הצומח . 1
.הגידול של צמחים אלו וכל ההתעסקות הנילווה לזה

למצוא את המשותף בין . חיבור בין הצמחים לעולם הפנימי של המשתתפים.  2
.העולמות ולמידה מכך

ובכך יתנסו בנושא  . המשתתפים ייקחו אחריות על גידול הצמחים וטיפוחם.  3
.החשוב של לקיחת אחריות

אוכלוסיית היעד להתערבות
היעד של הפרויקט הם המשתתפים במרכז היום  אוכלוסית

כמובן שהפרויקט  . בבית הגלגלים תוכנית הנקראת גלגל תנופה

מתאים למי שהמגבלה הפיזית שלו יחסית פחותה והמצב שלו  

.מאפשר להשתתף ולקחת חלק פעיל
שותפים

אני מעביר בעצמי יחד עם המשתתפים ובליווי  הפרויקאת 

המדריכה וצוות המרכז יום
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
בני האדם לבין הצומח ולמידה  ביניוהפרויקט עוסק בחיבור 

במפגשים . מהדברים המקבלים שיש בשני העולמות הללו 

תוכנן לשתול צמחי תבלין וללוות אותם לאורך כל הפרויקט 

כעת עכב . תוך דגש על אחריות אישית של כל משתתף 

אני מנסה להתחיל את . המצב והקושי להיפגש פיזית 

.הפרויקט בדרך של זום

כולל שלבים שתוכננו וטרם )הפרויקט הפעלת שלבי 

(  בוצעו
.  ראשון הכרות בין המשתתפים והצגת הפרויקטמפגש 

מפגש  

שתליה של צמחים ודיבור על אחריות ועל מהם  מפגש שני 

פגישות שלישי עד . הצרכם של הצמח ומה הצרכים שלנו

חמישי לויו ועיבוד של התהליך שישית והילך המשך עיבוד  

וסיכום של הפעילות

•



ישראל ספייטר:  שמות הסטודנטים 
חכיאשוויליאירמה: ה/המדריכשם 

ח  "בריאות הנפש ביהמרפאת : מקום ההכשרה
ברזילי

קבוצה משימתית

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

מיצוי זכויות בביטוח לאומי. 1

מיצוי זכויות ברווחה. 2

התמודדות רגשית טובה עם המחלה. 3

אוכלוסיית היעד להתערבות
מטופלים בטיפול יום

שותפים
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
מטרת הקבוצה להקנות למשתתפי הקבוצה ידע בדבר מיצוי  

זכויות הן בביטוח לאומי והן מול רשויות הרווחה וכן לתת  

להם כלים להתמודדות רגשית טובה עם המחלה הן כלפי  

החולה עצמו והן מול סביבתו וכן את היכולת לדרוש את 

.מיצוי הזכויות

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
עם צוות המקום וכן עם , היחשפות לטיפול יום•

המטופלים על מנת להרגיש את צרכי המטופלים

שיחות הדרכה והכוונה עם המדריכה בהכשרה מעשית  •

בנוגע לקבוצה

תיאום פגישה עם מתמודדת מעמיתים שתספר את •

הסיפור האישי שלה בפני חברי הקבוצה

תיאום עם משתתפי הקבוצה לגבי הזמן והמקום שבו  •

הקבוצהתתקים



שמואל שצקי
פתחיה וייס: מדריך

ד"כפר חב–פנימיית אור שמחה 

אפשרות ללוגו 
ןשל הארגו

עבודה קבוצתית בנושא שימוש  
בטוח  באינטרנט

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 
פגישה שבועית עם נערים בפנימייה ויצרת שיח פתוח אודות  . 1

השימוש באינטרנט
הענקת כלים לנערים לשימוש באינטרנט מתוך מודעות לאתגרים  .  2

וליצור שימוש בטוח. המצויים בו
לאפשר פגישה  . מטרה זאת נוספה בעקבות משבר הקורנה הגלובלי.  3

באמצעות למידה מרחוק עם  , למרות שאנחנו לא נפגשים פנים מול פנים
".zoom"אפליקציית

אוכלוסיית היעד להתערבות

12-18נערים בגילאי –תלמידי פנימיית אור שמחה 

שותפים
פתחיה וייס–המדריך שלי 

חני ליברמן–רכזת עובדים סוציאליים בפנימייה 

לוי נחמיאס–מדריך המשפחתון 
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כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
הפרויקט נועד בכדי ליצור לנערים סביבה מוגנת בזמן שהם  

.  גולשים ברחבי הרשת

העבודה הקבוצתית התמקדה על משפחתון שיש שם מספר 

.נערים שהם מכורים לאינטרנט לגולשים ללא הפסקה

כמובן שנגיף הקורונה איים על הפעלת  הפרויקט  מפני  

שהפרויקט מבוסס על גישה פיזית בין אנשים מה שלא יכול  

.  להתקיים בתקופה זאת

מצד שני דווקא בתקופה זאת מתגבר הצורך בפרויקט עקב  

. שימוש מוגבר באינטרנט גם לצרכים לימודיים

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
צעדים ראשונים עם המדריך פתחיה וייס•

תכנון הפרויקט עם רכזת הפנימייה חני ליברמן•

תכנון יישומי לפרויקט  •

קביעת תאריך מתאים לפגישות עם מדריך המשפחתון  •

.לוי נחמיאס

zoomיצירת מספר פגישות דרך אפליקציית •



יצחק צבי בוטרמן:  שמות הסטודנטים 
דאבושעמוס : המדריךשם 

"עטרת עמרם: "מקום ההכשרה

קבוצת קשר

מטרות3עד –מטרות  הפרויקט 

חיבור מרפא בין חברי הקבוצה. 1

נגיעה בנושאים שלא נגענו בהם עד היום.  2

חיזוק אפשרות הוונטילציה מול אלוקים.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות
בישיבת אוהל אשר עם  ( עטרת עמרם)תלמידי הפנימיה 12-כ

יכולות ורבליות טובות ויכולות חברתיות לקויות   

שותפים
הנהלת הישיבה

דאבושעמוס –המדריך כמנחה שותף 

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 



כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
קבוצת שיח על הקשר עם אלוקים ומתוך כך על מערכות  

בדגש על שיח קבוצתי עם הפניות , שונות בחייהם של הפונים

המנחים  של ובמודלינג, והפעלות של חברי הקבוצה

חברתית בריאה ומפרהלהתנהלות 

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
גיוס פונים מתאימים•

מציאת מקום נוח ללא הפרעות בתיאום עם הנהלת  •

הישיבה

תיאום הלוז של הבחורים מול כלל גורמי החינוך  •

והטיפול

מפגשים שבועיים של כשעה וחצי12קיום •



עמותת בית חם: מקום ההכשרה

..וירטואלית" ניידת רחוב"

אוכלוסיית היעד להתערבות

שותפים
עיריית ירושלים" קידום נוער"

עיריית ירושלים" עיר ללא אלימות"

היחידה למתבגרים משרד הרווחה

ד"יתתכנית 
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של עלם מספקות בשגרה מרחב בטוח של ניידות כתובת רחוב

הפניות  , שיח רגשי, מבוגרים משמעותיים המספקים אוזן קשבת

,  לגורמי מקצוע ומענים מיידים בשטח למתבגרים במצבי סיכון

בעקבות מגפת הקורונה עלה הצורך בהעתקת  . מצוקה וניתוק

למרחבים  ,של עמותת עלם " ניידת רחוב"הפלטפורמה הוותיקה 
.הדיגיטליים

נ   ם     ג  ם         כ ן  שכ נ      ן         ש  ם ש ש   ם  

 ג   נ    ש   כ              



:תיאור כללי של הפרויקט
הפועל פעמיים  , יצירת מרחב וירטואלי באמצעות תוכנת זום

.בשבוע בשעות הקבועות בה פעלה הניידת בימי שיגרה

,  לאור המצב ניתן דגש מיוחד לשיתוף רגשות הקשורות לקורונה

.  נורמליזציה ונתינת מידע על מצב החירום בעקבות המגפה

בשל אופי המפגש התקיימו קבוצות חשיבה ושיח גם באמצעים  

.  כמו דיון על סרטונים ומשחקים וירטואליים, דיגיטליים

יחסים בין  , יכולות אישיות, תקווה, הקבוצות עסקו בנושאי חרדה

.  אישיים בסגר חברתי ועוד

תוגבר מערך המתנדבים ובעת הצורך מתנדב שוחח  , בנוסף

לעיתים עלה הצורך  , בשיחת וידאו פרטית עם אחד הנערים

או קשר עם משפחתו  /ו, להפניית וליווי הנער לגורם מקצועי אחר

.של הנער להמשך טיפול

שלבי הפעלת הפרויקט :
,  הכנת תכנים לדיון והעשרה, קבוצת חשיבה להקמת המרחב..1

מפגש מוקדם של , התמודדות עם קשיים טכנולוגיים טכניים

,  המתנדבים להתכוננות וחשיבה על צרכים של נערים ספציפיים

אאוט מגוונת באמצעות הטלפון והרשתות  ינג'ריצעבודת 

.החברתיות

נוכחות מבוגר  "ו" מרחב הבטוח"שימור ה: הפעלת המרחב. 2

גם בתנאים החדשים על ידי קביעת סטינג ברור " משמעותי

איתור נערים הזקוקים לסיוע  , וקביעת כללי התנהגות במרחב

נתינת ביטוי ואפשרות  , ניהול סדר היום של המפגש. פרטני

.איסוף לקבוצת דיון ולבסוף פרידה, שיתוף לכל אחד מהנערים

מפגש של המתנדבים והרכז לאיסוף מסקנות לשיפור  . 3

,  חשיבה על מקרים הדורשים המשך טיפול, המפגשים הבאים

ומעבר הדרגתי  הפרוייקטמסקנות לסיכום , למידה הדדית
.לחזרה לשגרה


