ברוכים הבאים
למחלקה לשירותים חברתיים

אנחנו כאן בשבילכם
בסל השירותים הניתנים לתושבים במסגרת המחלקה,
תושבי המועצה יכולים ליהנות ולהסתייע ממגוון של מענים מקצועיים
פרטניים ,מערכתיים וקהילתיים ,הניתנים ע"י עובדות סוציאליות
ואנשי מקצוע מתחומים נוספים.
מודל העבודה במחלקה לשירותים חברתיים מבוסס על צרכים ייחודיים
של המגזר הכפרי .לכל יישוב ניתן שירות של עובד סוציאלי יישובי מרחבי
ומפותחים מענים ותוכניות ברמת כלל המועצה.
אנו רואות את עצמנו מחויבות לבחינה מתמדת של צרכי התושבים
והקהילות ,פיתוח מענים המתאימים למציאות המשתנה והנגשה
של השירותים לכל אחד ואחת בקהילה.

ייעודה של המחלקה
המחלקה לשירותים חברתיים רואה את עצמה כמחלקה מקצועית,
שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים ,המשפחות ,הקבוצות,
ממלאי התפקידים והקהילות ,במגוון מעגלי החיים ,במצבי מצוקה ומשבר,
בשגרה ובחירום ,באופן זמני או מתמשך.
מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד
אופטימאלי ,כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה ,ערכי המחלקה
והאתיקה המקצועית של מקצוע העבודה הסוציאלית.
המחלקה תהיה שותפה לתכנון ,עיצוב ובנייה של תשתית חברתית,
להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות השונות וחיזוקו בהתאם
לאופיין המיוחד!

תחומי אחריות המחלקה
•
•
•
•
•
•
•

מתן שירותים עפ"י חוקי המדינה
מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו"ס יישובי מרחבי
עבודה קהילתית
הערכות ומתן מענים בחירום
מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול מהגיל הרך ועד הגיל השלישי
מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים ואנשים עם מוגבלויות
שירותים ייחודיים :טיפולים רגשיים-פסיכולוגים ,מרכז הורים-ילדים,
בתים חמים ,מועדוניות והתנדבות.

עובד סוציאלי מרחבי
לכל יישוב ניתנים שירותים של עובד סוציאלי יישובי מרחבי
בתחומים :הפרטני ,המשפחתי ,המערכתי והקהילתי.
העובד הסוציאלי עוסק באיתור ,תמיכה ,טיפול ,תיווך ,סנגור ומתן סיוע
חומרי (על פי קריטריונים) לתושבים בקהילה.
פעילותו של העובד הסוציאלי היא רב תחומית וכוללת טיפול בפרט
ובמשפחה ,ילדים ונוער ,אנשים עם צרכים מיוחדים ואזרחים וותיקים,
תעסוקה ,מעברים ,מצבי חיים משתנים ומשברים.
העובד הסוציאלי מסייע לבעלי תפקידים ,צוותים ,ועדות וגופים שונים
בקהילה לשפר את תפקודם ולפתח מנהיגות ביישובים.
צריך עזרה? צור קשר עם העובדת הסוציאלית של היישוב.

נשמח להיות בקשר
מנהלה ואדמיניסטרציה
שם

תפקיד

טלפון

מייל

אורנית פרץ

מנהלת המחלקה

073-2230679

oranit@sdan.org.il

רונית גבאי

מנהלת אדמיניסטרטיבית

073-2230613

ronitg@sdan.org.il

אורטל אריה

עובדת זכאות

073-2230679

ortala@sdan.org.il

*קבלת קהל בתיאום מראש

נשמח להיות בקשר
עובדות סוציאליות בתחום המשפחה
שם

תחום

טלפון

מייל

איילת בנחייל

משפחות זיתן ,יגל
ומשמר השבעה

073-2230602

ayeletb@sdan.org.il

אתי הלמן

משפחות כפר חב"ד,
חמד וניר צבי

073-2230640

ester@sdan.org.il

שירלי בקר פרץ

משפחות אחיעזר,
צפריה וגנות

073-2230615

shirly@sdan.org.il

*קבלת קהל בתיאום מראש

נשמח להיות בקשר
עובדות סוציאליות בתחומים ייעודיים
שם

תחום

טלפון

מייל

מירב רוזנטל

אזרחים וותיקים

073-2230610

meravr@sdan.org.il

קמליה כוכבי

מוגבלויות

073-2230678

kamelia@sdan.org.il

שירן נעים

קהילה

073-2230625

shiran@sdan.org.il

דפנה שמשוני

התנדבות

073-2230658

daphnas@sdan.org.il
*קבלת קהל בתיאום מראש

נשמח להיות בקשר
עובדים ביחידת נוצ"ץ -נוער צעירים וצעירות
שם

תפקיד

טלפון

מייל

מיטל ברקמן

עו"ס נערות

073-2230621

meitalc@sdan.org.il

מור רחמים

עו"ס נוער וצעירים

073-2230622

mor@sdan.org.il

שלמה חיים קסלמן

מדריך נוער ותעסוקה

073-2230688

haimk@sdan.org.il

*קבלת קהל בתיאום מראש

מועדונים לאזרחים
וותיקים
סיוע במימון אבחונים
פסיכודיאגנוסטיים
וטיפולים רגשיים

קהילה תומכת

נתיבים להורות -מרכז
טיפולי לילדים והורים

אומנה יומית

טיפוח והעשרה
באמצעות סומכות
ומטפחים

השירותים שלנו

טיפול פרטני ,משפחתי
וקבוצתי

סדנאות

סידור חוץ ביתי

מועדונים חברתיים
לנוער ולצעירים

מעונות יום
ומשפחתונים
אומנה יומית

רוצה לדעת עוד? שאל אותנו!

פרט ומשפחה
הפעילות מיועדת לקדם ולשפר מצבם של משפחות או יחידים בהיבט
האישי ,משפחתי וחברתי וכן לפעול לצמצום מצוקותיו האישיות של היחיד
ו/או המשפחה .ההתערבויות נותנות מענה לשינויים המתרחשים כחלק
ממעגל החיים ובעיתות משבר.

עו"ס משפחות בישובים
מהות שירות:
ליווי ותמיכה במשפחות על ידי עו"ס היישובי ,הענקת טיפול מערכתי,
תיווך ,סיוע במיצוי זכויות ,הדרכה הורית ,בדיקת נזקקות וזכאות לצורך
סיוע חומרי ,הפניה לגורמים שונים בקהילה.
אוכלוסיית היעד -משפחות הזקוקות לסיוע ומתגוררות בתחומי הרשות.
לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

התמכרויות
מהות שירות:
מתן שירותים בנושאי ההתמכרויות לסמים ,אלכוהול והימורים.
המחלקה מסייעת בייעוץ והפנייה לגורמים מטפלים מחוץ לרשות.
אוכלוסיית יעד -כלל תושבי הרשות.
לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

סדרי דין
עובדת סוציאלית לסדרי דין הינו תפקיד הניתן במינוי משר הרווחה.
בהתאם לבקשה מערכאה משפטית (בלבד) ,מבצע עו"ס לסדרי דין
הערכה מקצועית בתחומי הורות ,משמורת ,בטובתם של קטינים
ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות במשפחה לרבות
מתמודדי נפש וחסרי ישע הזקוקים להגנה ולאפוטרופסות ,חוות דעת
בנושא אישות והסדרי ראייה בהליכי גירושין ,הכרה באבהות ועוד.
את תוצאות החקירה ,הכוללות הערכה מקצועית ,המלצות וחוות דעת
הנקראת תסקיר ,מגיש עו"ס סדרי דין לערכאה המשפטית שביקשה אותה.
למי פונים? לבית המשפט הרלוונטי.
לפרטים -איילת בנחייל עו"ס סדרי דין 073-2230602

אלימות במשפחה
חוק כבוד האדם וחירותו קובע:
"כל אדם זכאי להגנה על חייו  ,על גופו ועל כבודו".
היחידה לטיפול באלימות במשפחה מעניקה סיוע למשפחות וזוגות בהם
קיימת אלימות פיזית ,מילולית ,נפשית ומינית .הסיוע הניתן למשפחות כולל
רצף של שירותים -החל מהגנה על נשים החשופות לאלימות ,דרך הפניה
למרכז אלימות המציע טיפול פרטני וקבוצתי לנשים ,לילדים ולגברים ועד
טיפול שיקומי לפוגעים .הסיוע למשפחות ניתן בדרך כלל מתוך הסכמה,
ובמקרה הצורך בסיוע בתי המשפט לענייני משפחה.

איילת בנחייל -מרכזת תחום טיפול באלימות 073-2230602
סודיות מלאה!

ילד ונוער
ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו,
הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת.
המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לאיתור ילדים ובני נוער
הנמצאים במצבי סיכון ,בשיתוף פעולה עם המשפחה וגורמים
רלוונטיים ,במטרה לקדם את מצבם.
במחלקה פועל צוות בתחום אשר מטרתו פיתוח
ובניית תוכניות טיפוליות בקהילה בהתאם
לצרכים המשתנים ולמדיניות משרד הרווחה:
"עם הפנים לקהילה".

חוק הנוער טיפול והשגחה
מהות השירות:
הגנה על ילדים ובני נוער (מלידה עד גיל  )18המצויים בסכנה הנגרמת
על-ידי האחראים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה .עו"ס לחוק הנוער
טיפול והשגחה הינו עובד סוציאלי אשר החוק הקנה לו סמכויות
התערבות על-פי דין בכדי לשמור על הקטין ,להגן ולדאוג לשלומו.
למי פונים?
שירלי בקר-פרץ -עו"ס לחוק הנוער 073-2230615

טיפול בנפגעי עבירה
במסגרת החוק לטיפול בילדים (גילאי  4עד  )18נפגעי עבירה (עבירת מין)
מממנת המדינה טיפול והדרכה הורית עבור ילדים שנפגעו .כל המקרים
נידונים בוועדה אשר בודקת התקדמות הטיפול ומחליטה בהתאם הצורך
על המשך ההתערבות .במרכז הטיפולי של המחלקה מטפלים מומחים
לטיפול בנפגעי תקיפה מינית של עמותת לחן.
לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

ועדת תכנון טיפול והערכה
הוועדה מתקיימת לאורך השנה ומהוות מסגרת לדיון בין שירותי
ורב מקצועי בעניינם של קטינים (מלידה עד גיל  )18ומשפחותיהם.
הועדות מתכנסות לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תוכנית טיפול
בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שרותי הרווחה.
לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

חוק פעוטות בסיכון
הוועדה לפעוטות בסיכון בוחנת את הזכאות* לסידור פעוטות
(לידה עד גיל  )3במסגרת מעון יום בכדי להבטיח את התפתחותם התקינה.
ההחלטה על הזכות למעון נקבעת על-ידי ועדה שחבריה מוגדרים בחוק,
כמו כן החוק מגדיר את המצבים בהם נחשב הפעוט בסיכון.
*פעוטות לאימהות עובדות  /לא עובדות המופנות על-ידי שירותי הרווחה.

רוצה לדעת עוד?
פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

שיקום
השירות ניתן לאנשים עם נכויות פיזיות ,חושיות והנמכה קוגניטיבית,
אשר זקוקים לסיוע בתפקודי היומיום .השירות ניתן מלידה ועד גיל זקנה.
במסגרת השירות :ליווי ותמיכה ,סיוע במיצוי זכויות ,שילוב במעונות שיקומיים,
מועדוניות ,מרכזי תעסוקה ,נופשונים ,אבחונים ,סל תקשורת ללקויי שמיעה,
מורת ראייה לליקויי ראיה ,דיור בקהילה עוד.
תוכנית השיקום נבנית ביחד עם המשפחה ו/או האדם עם המוגבלות,
בהתאם לצרכיהם ורצונותיהם .אנחנו כאן בשבילכם!
לפרטים -קמליה כוכבי עו"ס צרכים מיוחדים 073-2230678

מוגבלות שכלית התפתחותית
מתן טיפול ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
בקהילה או במסגרות מגורים בהתאם לצרכים ,על פי רמות התפקוד
והגיל ,כפי שנקבעים על ידי ועדות האבחון.
מתן השירותים נעשה באופן המעודד פיתוח עצמאות ,בחירה אישית
ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל אדם בהתאם לרצונותיו ,יכולותיו,
צרכיו והערכים החברתיים המושתתים על איכות חיים ואיכות טיפול.
*השירות ניתן לאחר תהליך אבחון ,והכרה של ועדת האבחון.

לפרטים -קמליה כוכבי עו"ס צרכים מיוחדים 073-2230678

אוטיזם
השירות ניתן לאנשים שאובחנו עם אוטיזם ונקבעה זכאותם ע"י היחידה
לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה .השירות נותן מענה לסידורים
חוץ ביתיים וקהילתיים.
במסגרת השירותים הניתנים :מעונות יום ,מרכזי תמיכה למשפחות,
מועדוניות ,מטפחים ,נופשונים ,קייטנות ,תעסוקה ,דיור בקהילה ועוד.
לפרטים -קמליה כוכבי עו"ס צרכים מיוחדים 073-2230678

אזרחים ותיקים
השירותים הניתנים במחלקה מיועדים לכלל האוכלוסייה הותיקה
במועצה (נשים מגיל  ,62גברים מגיל  )67והם כוללים טיפול פרטני,
טיפול קבוצתי ושירותים קהילתיים.
המחלקה מהווה גורם מסייע לאוכלוסייה הוותיקה ולבני משפחתם
להתמודד עם מצבי חיים משתנים בגיל השלישי ,וזאת על מנת לסייע
להם להמשיך ולהתגורר בקהילה בה הם חיים ולשפר את איכות חייהם.
*כלל השירותים במחלקה ניתנים בכפוף לכללי נזקקות וזכאות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לפרטים -מירב רוזנטל עו"ס אזרחים ותיקים 073-2230610

חוק סיעוד
גברים ונשים שהגיעו לגיל פרישה ,זכאים להגיש למוסד לביטוח לאומי
תביעה לגמלת סיעוד .לתביעה יש לצרף אישורי הכנסה של שני בני הזוג
ואישור רפואי מרופא המעיד על מצבו של התובע .קביעת הזכאות לעובד
סיעודי תלויה בבדיקה ,שתקבע את רמת התלות בזולת של הנבדקים,
כגון :קושי הלבשה ,רחצה ,ניידות ,צורך בהשגחה וירידה קוגניטיבית.
תהליך הפנייה :טפסים לגמלה ניתן לקבל באתר לביטוח לאומי באינטרנט,
בקופת החולים ואצל חברות הסיעוד השונות .לאחר העברת הטפסים
הנדרשים לביטוח הלאומי ,תגיע לביתו של הקשיש/ה מעריכה מטעם
הביטוח הלאומי על מנת לקבוע את רמת הזכאות לגמלה.
לפרטים -איילת בנחייל מרכזת חוק סיעוד 073-2230602

שים לב!
התעללות בזקן חסר ישע מהווה עבירה פלילית
המחייבת דיווח למשטרה!
בכל מקרה של חשד להתעללות ,ניצול או הזנחה של זקן
יש לדווח (אפשר גם אנונימית)
למשטרה -מוקד 100
או לעו"ס מירב רוזנטל 073-2230610/613
כמו כן ניתן לפנות גם לטל' חירום 03-9607765

מועדוני מופ"ת

לאזרחים ותיקים

מועדוני מופ"ת מהווים מסגרת יומית בקהילה הנותנת מענה
לצרכי האוכלוסייה הוותיקה .המועדונים מאפשרים לתושבים
הוותיקים לחיות בכבוד ולנהל חיים עצמאיים ,ומאפשר למשפחות
ליהנות מרשת של תמיכה ,הכוונה וייעוץ.
במועדון צוות עובדים מקצועי ומיומן בעבודה עם אוכלוסייה הוותיקים.
השירותים הניתנים במסגרת המועדון :הסעה מאורגנת מהבית למועדון
ובחזרה ,ארוחת בוקר וארוחת צהרים חמה ,טיפול ויעוץ של עובדת
סוציאלית ,מדריכת תעסוקה בעבודות יד מגוונות ,התעמלות ,אקטואליה,
הרצאות ,ימי כיף וטיולים.

מועדוני מופ"ת

לאזרחים ותיקים

יישוב

אוכ' הייעד

ימי פעילות

שעות פעילות

כפר חב"ד

נשים

א ,ג ,ד

8:00-13:00

כפר חב"ד

גברים

א-ה

10:00-13:00

אחיעזר

נשים

א-ד

8:00-13:00

יגל

מעורב

ב-ד

8:00-13:00

להצטרפות יש לפנות למירב רוזנטל -עו"ס אזרחים ותיקים 073-2230610

פרויקט קהילה תומכת
תכנית הפועלת בשיתוף המועצה ,אשל (ג'וינט ישראל) ומט"ב,
ומיועדת לאזרחים ותיקים המתגוררים בביתם בקהילה.
הקהילה התומכת מציעה סל שירותים הכולל:
• לחצן מצוקה -המקשר מיידית עם שירותי החירום.
• פעילות חברתית -הכוללת מפגשים ,הצגות ,סרטים ,טיולים.
• שירותי אב קהילה – סיוע בפעולות ביתיות או תיקון תקלות קלות בבית.
• שירותים רפואיים -ביקור בית של רופא במחיר סמלי 24 ,שעות ביממה.
• ועוד מגוון שירותים נוספים לבחירה ,כגון :פדיקור והבאת תרופות.
להצטרפות -מירב רוזנטל עו"ס אזרחים ותיקים 073-2230610

קישורים שימושיים
משרד הרווחהWWW.MOLSA.GOV.IL -
עזר מציוןWWW.AMI.ORG.IL -

ביטוח לאומיWWW.BTL.GOV.IL -
משרד הבריאותWWW.HEALTH.GOV.IL -
הקרן לרווחת ניצולי שואהWWW.K-SHOA.ORG -
"אביב" -המרכז לזכויות ניצולי שואהWWW.AVIVSHOA.CO.IL -
"עמד"א" -אלצהיימר ומחלות דומות בישראל WWW.ALZ-IL.NET
"מוטקה" – בריאות ותרבות לגיל המבוגר WWW.MOTKE.CO.IL

קישורים שימושיים
יד שרה  -השאלת ציוד רפואי-שיקומי ,הסעות למוגבלי תנועה,
לחצני מצוקה ועוד WWW.YADSARAH.ORG.IL
"משפחה מטפלת" -מרכז מידע רעות-אשל :כל המידע לטיפול בזקן
www.reutheshel.org.il
"עזרים" -מאגר מידע לגבי טכנולוגיה ואביזרי עזר המסייעים לשיפור
התפקוד היומיומי של האוכלוסייה הבוגרת WWW.AZARIM.ORG.IL
אתר מ.י.ל.ב.ת -מאגר מידע על עזרים לקשישים מוגבלים
WWW.MILBAT.ORT.ORG.IL

נערות וצעירות בסיכון
מהות השירות:
איתור נערות וצעירות בגילאי  13עד  ,25החוות קשיים אישיים ,לימודיים
או משפחתיים וזקוקות לסיוע בסביבתן הטבעית .האיתור מתבצע על ידי
יצירת קשר עם גורמים מטפלים במחלקה ,ושירותים אחרים בקהילה.
השירות כולל ייעוץ והכוונה ,טיפול פרטני ו/או קבוצתי ומציאת מסגרות
מתאימות .כמו כן ,התערבות בסביבת הנערה -משפחה ,בתי ספר,
מקום העבודה ושירותים רפואיים.
לפרטים -מיטל ברקמן עו"ס נערות וצעירות 073-2230621

מועדונים חברתיים לנערות
מהות השירות:
מסגרות בקהילה המהוות מענה חברתי ,תרבותי ,המותאם לצרכי הנערות.
במסגרת המועדונים מתקיימות פעילויות חווייתיות ,סדנאות בנושאים
שונים ודיאלוגים קבוצתיים .המסגרות מאפשרות חוויה חיובית של קבלה,
חום ושייכות ,העצמה וכישורי חיים.
המסגרות מופעלות ע"י צוות רב מקצועי :עו"ס ,מדריכות ומתנדבות.
לפרטים -מיטל ברקמן עו"ס נערות וצעירות 073-2230621

נוער וצעירים בסיכון
מהות השירות:
איתור נערים וצעירים בגילאי  13עד  ,25החווים קשיים אישיים ,לימודיים
או משפחתיים וזקוקים לסיוע בסביבתם הטבעית .האיתור מתבצע על ידי
יצירת קשר עם גורמים מטפלים במחלקה ,ושירותים אחרים בקהילה.
השירות כולל יצירת קשר ,ייעוץ והכוונה ,טיפול פרטני ו/או קבוצתי
לצעירים ולבני נוער בשעות ובזמנים שלהם .כל זאת במטרה לסייע
להם בפתרון בעיותיהם.
לפרטים -מור רחמים עו"ס נוער וצעירים 073-2230622

מרכז נוער וצעירים
במושבים כפר חב"ד ,אחיעזר ,יגל וזיתן פועלים מרכזי נוער וצעירים
המשמשים כבית חם עבור נערים וצעירים הזקוקים לליווי והכוונה.
המרכזים מופעלים ע"י מדריך נוער ועובדת סוציאלית.
לפרטים פנו אל המדריכים ביישובים:
כפר חב"ד -שלמה חיים קסלמן 054-6297708
יגל וזיתן -רואי ז'ורנו 052-5951116
אחיעזר -נאור זכריה 054-8494657

תוכנית יתד
מרגיש מבולבל ממגוון אפשרויות תעסוקה או לימודים?
מרגישה עצמאית אבל בכל זאת זקוקה להכוונה?
צעירים וצעירות ,בני  18עד  ,26המתמודדים עם אתגרי הגיל מוזמנים
לממש את הפוטנציאל האישי שלהם בתחומי החיים השונים .במסגרת
התוכנית תקבלו ליווי אישי ומקצועי המותאם לצרכים ולרצונות שלכם.
לפרטים -מור רחמים עו"ס תוכנית יתד 073-2230622

תוכנית "משלי"
תכנית "משלי" מציעה לחיילים ולחיילות,
המשוחררים משירות צבאי או אזרחי ,מסלול להשלמת  12שנות לימוד
במכינות קדם אקדמיות וליווי להמשך התפתחות לימודית ו\או מקצועית.
התכנית מיועדת לצעירים וצעירות שלא סיימו את לימודיהם התיכוניים
ומתקשים להשתלב במסגרת הכשרה או תעסוקה על רקע של העדר
השכלה מספיקה .לאחר השלמת לימודי תעודת גמר תיכונית ,יבחרו
המשתתפים אם לפנות להמשך לימודים והכשרות מקצועיות או
המשך לימודים לבגרות ולתואר אקדמי.
לקבלת פרטים ניתן לפנות לרונה אליעזר:
ronae@jdc.org 054-6421998

נתיבים להורות

מרכז הורים ילדים

נתיבים להורות הנה מסגרת טיפולית אינטנסיבית רב מקצועית
הניתנת למשפחות במטרה לשפר את מערכות היחסים בין הילדים
במשפחה לבין הוריהם ,לשפר את התפקוד ההורי ולשפר את תפקוד
הילד  /המתבגר .התפיסה המקצועית המובילה בנתיבים להורות רואה
את המשפחה כמשאב ומאמינה ביכולתה של המשפחה לשפר את מצבה
בסיוע התערבות טיפולית ייחודית .ההתמקדות בהורות ובקשר הורה-ילד
עומדת במרכז החשיבה המקצועית מתוך ההבנה כי לקשר זה יש חשיבות
מרכזית להתפתחות המיטבית של הילד.
לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

מרכז טיפולי לילדים
המרכז מטפל בילדים בגילאי  18-5ובני משפחותיהם ,הנתקלים
בבעיות התנהגותיות ,תפקודיות ,רגשיות וחברתיות.
מטרת הטיפול היא להקנות כלים ומיומנויות ,שיסייעו לילדים להתמודד עם
קשיים במישור הרגשי ,החברתי והתנהגותי ,הן כפרטים והן כחלק ממערכת
רחבה יותר -משפחה ,חברים וקהילה .המרכז נותן כלים לשיפור מצבם
התפקודי ,בינם לבין ההורים ולשיפור התקשורת המשפחתית.
השירות ניתן על-ידי צוות מקצועי מתחומי הטיפול השונים :פסיכולוגים
קליניים ,פסיכותרפיסטים ,מטפלים באמנויות ובפסיכודרמה.
*הטיפול במרכז ניתן עפ"י קריטריונים מוגדרים

עבודה סוציאלית קהילתית
העבודה הסוציאלית הקהילתית מסייעת במציאת מענה
לצרכים קהילתיים ,בכל התחומים ומחזקת את תודעת השותפות עם
התושבים ובין הגורמים בקהילה למען קידום האוכלוסייה .הפעילות
והפתרונות הינם כלל מערכתיים ורב תחומיים ,ובכלל זה שיתוף פעולה
עם שירותי הרווחה ,הרשויות ,המגזר העסקי והמגזר השלישי.
מטרות הפעילות :פיתוח והפעלה של שירותים מגוונים בישובים תוך גיוס
משאבים מן הממסד ומהקהילה ,צמצום בעיות חברתיות ,פיתוח מערכת
של שיתוף פעולה בין המגזר העסקי לבין הקהילה ,העצמת התושבים
ומיצוי זכויותיהם.
להצטרפות יש לפנות לשירן נעים עו"ס קהילתית 073-2230625

עבודה סוציאלית קהילתית
תחומי פעילות

• קידום מנהיגות מקומית
• הפעלה וליווי של תוכניות קהילתיות
• גיוס משאבים מגורמים בקהילה וקרנות סיוע ארציים
• גיוס מתנדבים לשעת חירום
• ארגון השתלמויות לעובדים ולמתנדבים בחירום ועוד...
להצטרפות יש לפנות לשירן נעים עו"ס קהילתית 073-2230625

צח"י -צוות חירום יישובי
צח"י מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה ,ומיועד לסייע
בעיקר בתגובה ראשונית לאירוע חירום ובטיפול בהשלכותיו .ההיערכות
לטיפול בקהילה במצבי משבר ,נעשית ביוזמת הרשות המקומית ובהכוונתה.
צוות החירום היישובי מהווה בפועל זרוע ביצועית של הרשות המקומית ופועל
בשיתוף פעולה מלא עם גורמי היישוב .הצוות מסייע לקהילה לטפל במצבי
חירום כמיטב יכולתו עד להגעתם ו/או בהיעדרם של גורמים מקצועיים.
בעת חירום יינתן ליווי שוטף של רכזת הצח״י במועצה והעובדת הסוציאלית
של היישוב לכל אחד מצוותי החירום ביישובים ,תוך אבחון הצרכים ומתן
מענים פרטניים וקהילתיים נדרשים.
להצטרפות -שירן נעים עו"ס קהילתית 073-2230625

תושב/ת יקר/ה!
כחלק מהערכות המועצה ,אנו פונים אליכם
להצטרף למערך המתנדבים לשעת חרום.
תפקיד המתנדבים לתגבר ולהרחיב את מערך הכוחות במועצה בשעת חרום.
המעוניינים להצטרף מתבקשים לפנות למייל ,shiran@emek-lod.org.il :
בטלפון 0732230622 :או בפקס.03-9607740 :

תודה מראש על היענותכם,
שירן נעים -עו"ס קהילתית 073-2230625

התנדבות
יחידת ההתנדבות באה ליצור שינוי לטובה עבור ,ביחד
ובאמצעות פעילים ומתנדבים מהקהילה עצמה .היחידה תספק הכשרות,
הדרכה ,מידע ,ביטוח מתנדבים וחיבורים עם ובין גורמים ומוסדות שונים
לבין הפעילים ,תהווה כתובת לאנשים המעוניינים לתרום מזמנם וכישרונם
למען מטרות ואנשים .תסייע בשילוב כוחות וידע בנושאים הקשורים לאווירה
היישובית ,לצרכים משותפים ואישיים ,בנקודות זמן ובמצבים שונים .תיזום
פרויקטים משותפים ,חד פעמיים וארוכי טווח ותהווה מקור ידע למתנדבים.
להצטרפות -דפנה שמשוני רכזת תחום התנדבות 073-2230613

רוצים לעשות משהו
משמעותי?
הצטרפו למערך המתנדבים במועצה אזורית שדרות דן!
קחו את הידע והניסיון שלכם ועשו משהו למען הקהילה.
אנשים ופרויקטים מחכים לכם במושבים.
אתגר ,סיפוק ,הכשרה וליווי מובטחים!
להצטרפות :דפנה שמשוני  -רכזת תחום התנדבות
 073-2230613או לדוא"ל daphnas@sdan.org.il
נתראה בעשייה

זכאות ומנהלה
נתינת סיוע חומרי-כלכלי ,על פי בדיקת נזקקות סוציאלית
בהתאם לנתונים וקריטריונים שנקבעו על-ידי משרד הרווחה.
תחום הסיוע :הצטיידות בסיסית למשפחה ולילדיה ,תמיכה וסיוע
במימון טיפולים רגשיים ,אבחונים פסיכודיאגנוסטים וכו' ,השמות
במסגרות בקהילה וחוץ ביתיות ומעקב אחר ההשמה.
השירות מיועד למשפחות המטופלות בשירותי הרווחה.
*השרות ניתן לאחר בדיקה של עובדת סוציאלית והמלצתה לסייע ,תוך בחינת זכאות לסיוע.

לפרטים נוספים אנא פנה לעובדת הסוציאלית של היישוב.

פניות הציבור
פניות ותלונות של אזרחים בנוגע לשירות הניתן על ידי משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי גורמים הנמצאים בפיקוחו או
בנוגע למדיניות שירותי הרווחה ,מטופלות על ידי המחלקה לפניות הציבור.
איך פונים?
 טופס מקוון באתר משרד הרווחהhttp://www.molsa.gov.il :
 בדואר אלקטרוניpniot@molsa.gov.il :
 בפקס02-5085590 :
 בטלפון - 118 :מוקד המידע והסיוע של המשרד

מוקד 118
מוקד רווחה למידע וסיוע ראשוני
המוקד הטלפוני של משרד העבודה והרווחה שמספרו ( 118שיחת חינם)
נותן מענה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 364 ,ימים בשנה (למעט יום כיפור)
שירות המידע והסיוע במוקד ניתן לכל פונה כדי לעזור לו בנושאי רווחה ,מיצוי
זכויות וזכויות עובדים .כמו כן ,מסייע המוקד לילדים ,נוער וצעירים במצוקה
וסיכון ,אזרחים ותיקים וניצולי שואה בודדים ,נפגעי אלימות במשפחה ,יחידים
ומשפחות המתמודדים עם קשיים כלכליים ,נפגעי התמכרויות ,אנשים עם
מוגבלויות ומשפחתם ,פונים בנושאים אימוץ ואומנה ועוד.

דרושים
למחלקת לשירותים חברתיים דרושות משפחות חמות,
רצוי עם ילדים ,לתוכניות של תמיכה ביתית -אומנה יומית בתשלום.
דרישות התוכנית:
• איסוף הילד מהמסגרת החינוכית
• מתן מענה לצרכים פיזיים ,התפתחותיים ורגשיים
• השגחה וטיפול עד השעה  19:00בערב
לפרטים -יש ליצור קשר עם שירלי בקר-פרץ או אתי הלמן 073-2230613

