עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

פרסום חדש !!!
"אפשר" – ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
גיליון ( 23דצמבר  )2212בנושא:

הכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים
תוכן העניינים
דבר העורכת – מרים גילת ,עמותת "אפשר"


מעבר לעולם העבודה :תכניות לבני נוער ולצעירים בסיכון בארצות הברית – פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

מודלים ותכניות תעסוקה לנוער בסיכון







הכנה של נוער לעולם התעסוקה :התפיסה של "קידום נוער"– נטע ארקין וחיים להב
"עתיד בטוח" ,להקניית מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון – דורלי לבנסארט ואפרת בן חורין וד"ר חן ליפשיץ
"לב עם זרעים של פרחים" :אופק תעסוקתי לבני נוער בהשמה חוץ-ביתית– קרן רכס
עסקים חברתיים :שותפות חדשנית לניוד חברתי של נוער בסיכון – חנוך ברקת

תרומת ההכנה לתעסוקה לבני הנעורים – ענבל זידר ,אורטל אדרי ואנפה שי

זרקור על



תבת – תנופה בתעסוקה – מענה לבעיה – אלי בנטאטא

שוני ודמיון בין עבודה עם נוער וצעירים




השמה מול חינוך בתכניות תעסוקה לנוער ולצעירים – אסנת אלנתן
מפקחים מחוזיים כסוכני שינוי :הטמעת תחום התעסוקה בטיפול בצעירים ומתבגרים – עידו ז'ולטי

הכוונה והכשרה מקצועית בקרב צעירים









לא רוצה – לא יכול? הריאיון המוטיבציוני בנושא תעסוקה בתכנית "סטרייב ישראל" – נירית זקוביץ שישון
תוכנית "אפיקים" :ליווי ממוקד להכשרה מקצועית והשמה איכותית – טלי יוחננוף ודינה שלום
"מרכזי צעירים" פיתוח קריירה והזדמנות לניוד חברתי-כלכלי – חני גרוס
תעסוקה לצעירים בפריפריה :אתגרים ותקוות – ניגאר מכטיב-כהן
מקצוע והשכלה כגשר לעצמאות עבור בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי – קרן לוי פשה
"צעירים בונים ישראל" – מסע של הצלחה בכל מעגלי החיים – ד"ר צבי וינשטיין וו"ר עדנה בוסטין

עתיד תעסוקתי בהיבט מגדרי




התערבות יעילה לקידום עצמאות כלכלית בקרב צעירות – סיגל אופנהיים-שחר
תוכנית תעסוקה לצעירות בעין מגדרית – רונית אליקיים ונטלי ברוך

מבט אחר





ההתנדבות עובדת! התנדבות ופיתוח מיומנויות המקדמות שילוב בתעסוקה – רונית בר וליאורה ארנון
 3203%השמה ומקומו של הפרט :מדידת הצלחה בתכניות תעסוקה – יוסי פריאר דרור
העסקת ילדים בפרסומות ,דוגמנות ,מופעים אמנותיים ותכניות מציאות (ראליטי) – שירה אברהמי
על זכריה גמליאל ז"ל – ד"ר איתן ישראלי
טור אחרון – מיכה שגריר ,יו"ר "אפשר"

-------------------------------------------

למעוניינים לקבל את הביטאון "אפשר" ולהצטרף לרשימת התפוצה
נא להעביר בדוא"ל  mgilat@efshar.org.ilאו בפקס  79-4098276פרטים אלו:
שם _________________________ שם ארגון __________________________
מקצוע ותפקיד _______________________________
כתובת למשלוח __________________________________________________________
טלפון ________________

דואר אלקטרוני_________________________ :

