עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

"אפשר" – ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
גיליון ( 24דצמבר  )2213בנושא:

התמקצעות העובדים עם ילדים ונוער במצבי סיכון
במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה
תוכן העניינים



דבר העורכת – מרים גילת ,עמותת "אפשר"
מבט הומניסטי על העובד החינוכי-הסוציאלי – ד"ר ארנון לויתן

מבט בין-לאומי

תכניות הכשרה

התמקצעות של כוח אדם הפועל עם ילדים ובני נוער במצבי סיכון מנקודת מבט בין-לאומית – ד"ר עמנואל גרופר






חוות הנוער הציוני – ארגון חינוכי לומד – פיני כהן דני חיים ,וישי זיו; ראיינה מירב בדיחי
הכשרת צוותי מועדוניות בנים מהציבור החרדי – ענבל טבעון
הכשרת צוות חינוכי בפנימייה בראשית דרכו – זהבה קציר
התמקצעות של מנהלי מתנדבים למען ילדים ונוער במצבי סיכון – רונית בר ,מירב לוי ולאה אדלר

התמקצעות בנושאים ייחודיים





התערבות טיפולית במשבר ("הט"מ") למוגנות חניכים – רחל לוין-איגר ולינדה אביטן
מין מוגן גופנית ונפשית :עבודה עם צוותים – נורית גלזר חודיק ,מור ארם ומיכל בן זקו
תרומת הידע להרחבת המעטפת המקצועית – מיכל של ועדי גרין-סדובניק

הנחיית צוותים :דילמות וסוגיות שוטפות






הנחיית צוותים חינוכיים בפנימייה – מעיין בורשטיין
כאב ,חרדה וחוסר אונים – פתרונות מבחוץ או מפגש מבפנים – ניסים סמדז'ה ,הלל וייס ורועי מצר
"העברת משמרת" – יצירת המרחב בעבודת הצוות בסביבה טיפולית – ירון גנאור
ההתמודדות עם פוגעים מינית – סדנאות חשיפה לצוותים – נעמה ינון

שילוב אמנויות ,ביבליותרפיה ודינמיקה קבוצתית





אומנויות ודינמיקה קבוצתית לפיתוח חוסן של אנשי מקצוע – רקפת בן דורי-גלבוע
ספרות במרכז חייה של פנימייה – ענבל אביבי-בן-זאב
קורס הנחיית קבוצות למטפלים בפנימיות – רונית זלצר ורותי גינוסר

הכשרת צוותים במערכת החינוך




קליטת קציני ביקור הסדיר (קב"סים) ,הכשרתם והתמקצעותם – לירז יעקובי-זילברבר וגליה הראל
תפיסת ילדים בסיכון כתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך– ד"ר לימור קורש

זרקור על :מרכזי הגנה – שוש תורג'מן
דעה אישית  :הקניית מיומנויות "עזרה ראשונה רגשית" לנמצאים בחזית המפגש החינוכי – פרופ' דניאלה קרמר-מור
טור אחרון

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

למעוניינים לקבל את הביטאון "אפשר" ולהצטרף לרשימת התפוצה
נא להעביר בדוא"ל  mgilat@efshar.org.ilפרטים אלו:
שם _________________________ שם ארגון __________________________
מקצוע ותפקיד _______________________________
כתובת למשלוח דואר מודפס __________________________________________________________
טלפון ________________

דואר אלקטרוני_________________________ :

