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מטרות צמצום המצוקות החברתיות ושיפור איכות חיי התושבים .קידום הפרט ,המשפחה והקהילה
ושיפור תפקודם.
המחלקה פועלת על-פי מדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית.
יעדים:
 פיתוח שירותים לפרט ולקהילה. העלאת רמת השירותים והנגשתם. הגברת מעורבות הקהילה למען עצמה ,תוך העצמתה. גיוס משאבים ,שיווק והעלאת תדמית המחלקה.פעילותה:
מתבצעת באמצעות עובדים סוציאליים ,בסיוע עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים ובשיתוף ארגונים ממסדיים,
ציבוריים וארגונים וולונטריים .פעילות זו מתבטאת בתכנון חברתי ומתן שירותים בתחומי הרווחה והחברה:
פרטנית ,קבוצתית וקהילתית.
אוכלוסיית היעד :לקוחות מכל תחומי הרווחה ,בכל מעגלי החיים ,פרטני וקהילתי ,מגילאי לידה ועד שיבה,
דוגמת :ילדים ונוער במצוקה ,משפחות במשבר ,בודדים ,מכורים לסמים ,נכים פיסית ונפשית ,אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים ,משפחות חד-הוריות ,עולים חדשים ,דרי רחוב וזקנים ובני משפחותיהם.
השירותים הניתנים ע"י המחלקה הם שירותי חובה ושירותי רשות.
שירותי החובה מושתתים על החוקים:
 חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו1996 - חוק הסעד סדרי דין )בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( התשט"ו – 1955 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב1962 - חוק גיל הנישואין ,התש"י.1950 , חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א1991 , חוק הנוער לטיפול והשגחה( התש"ך.1960 , חוק העונשין )תיקון מס'  (26התש"ן.1990 , חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט.1969 , חוק הגנה על חוסים ,התשנ"ו.1996 , חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(  ,תשנ"ה1995 , תסקיר קורבן חוק הפיקוח על המעונות ,התשכ"ה1965 , חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(61התשמ"ו1986 , "ביטוח סיעוד" חוק הרשות למלחמה בסמים ,התשמ"ח1988 , -חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג.1983 ,
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חוק החינוך המיוחד ,התשמ"ח.1988 ,
חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים( ,התשנ"א.1991 ,
חוק שיקום חולי נפש בקהילה ,התש"ס.2000 ,

שירותי הרשות:

מושתתים על תקנות משרד העבודה והרווחה ועל-פי מדיניות עיריית טבריה בתחום החברתי .שירותים אלה
מסופקים על-פי הצרכים המשתנים בעיר ,פרטנית וקהילתית ומוגבלים לתקציב המאושר .סדר העדיפות
לטיפול הינו על-פי חומרת הבעיות  ,מידת הסיכון הנשקפת לפרט או למשפחה ,מידת שתה"פ וההתקדמות
בתהליך הטיפולי שיקומי .כמו גם ,הסיכוי לשינוי ושיפור ביכולתם ,עצמאותם ותפקודם של הפרט ,המשפחה
והקהילה.
כי

צד ניתן להגיע לטיפול במחלקה?

לשם קבלת טיפול והכוונה יש לפנות לעו"ס קבלה ,אבחון ומיון – הגב' אפרת טרבלסי ,בטלפון-:
 04-6739105.עם מסירת הפרטים האישיים ומהות הבקשה ,תוזמנו לפגישה אישית לשם היכרות
ראשונית ,ברור צרכים והפנייה לצוות/המדור המתאים.

מדורי המחלקה :

במחלקה חלוקה לצוותים על-פי נושאים הנותנים מענה לקהילה מגיל לידה עד שיבה.

המדור לטיפול בילד

טיפול בילדים ובני נוער אשר אינם מקבלים מענה מלא לצורכיהם הפיסיים ,רגשיים וההתפתחותיים בתוך המשפחה.
 .1הדרכה וליווי המשפחה במטרה לשפר תפקוד ,למנוע פגיעה בילדים ולשקם את המשפחה.
 .2מתן סיוע לילד :העשרה ,טיפוח וחיזוק הדימוי העצמי.
 .3מעונות יום -בהתאם לנזקקות ולזכאות המשפחה.
 .4אמנה יומית-משפחות בקהילה המעניקות טיפול לילדים )נזקקים( ,משעות אחה"צ עד לשעות הערב כולל טיפוח ,ה
 .5מועדונית פז לילדים בסיכון גבוה.
 .6קבוצה לתיעול כעסים -מיועדת לאמהות לפיתוח דרכי התמודדות יעילות.
 .7קבוצה לאמהות חד הוריות – לפיתוח דרכי התמודדות ותמיכה.
 .8טיפול בילד ונוער למשפחות עולים מחבר העמים.
 .9וועדה לטיפול בפגיעות מיניות בילדים החשופים לפגיעה מינית.
 .10מסגרות חוץ ביתיות ,פנימיות ומשפחות אומנה בהתאם לגילו ומצבו של הילד וצורכי המשפחה.
מדור נוער וצעירים,
מדור שיקום ודרי רחוב
טיפול בבני נוער במצבי סיכון .פרוייקט חוויה ,בית חם לנערות וצעירות ,טיפול באמצעות ביופידבק.
מדור שקום  -מתן מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בגין נכות פיסית מלידה עד גיל .65
נכות נפשית -עבודה עם משפחות ופרטים של מאושפזים לשעבר במטרה לשלבם בקהילה.
דרי רחוב -פיתוח תוכניות מניעה ומתן פתרונות בתחום הדיור.
מרכז חוסן  -היחידה לטיפול
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בגילאי  12-18המשתמשים ומכורים לסמים .איתור ,טיפול פרטני ,הדרכה ויעוץ להורים ,קבוצות טיפ
נוער
לנערים
בהתמכרויות -
מיועד
מרכז חוסן  -היחידה לטיפול
אדם מגיל  18ומעלה הסובל מהתמכרות כלשהיא ולבני משפחתו .השרות כולל :איתור,יעוץ
מבוגרים
מיועד לכל
בהתמכרויות -
השירות
שיקומי-טיפולי-חינוכי ,הנותן מענה לחניכים אשר מסיבות שונות לא השתלבו במסגרות החינוך הנורמטיב
"נעורים"
מוסד
מפתן
מיועד לבני נוער בגילאי  12-17המצויים במצבי סיכון ומטרתו לסייע לבני הנוער להשתלב בצורה פרו
חוויה
הפרויקט
פרוייקט
טיפולית המיועדת לנערות במצבי סיכון.
לנערות
מסגרת
בית חם
לאסירים המשוחררים עד שנה במטרה לשקם את חייו וחיי משפחתו.
ומשפחתו
ומניעה
האסיר
לשיקום טיפול
איתור ,סיוע,
המדור
במשפחה העיקריות בעבודת המרכז :טיפול באלימות ,טיפול משפחתי ,מרכז קשר הורים – ילדים ,כתיבת תס
המרכז לטיפול הפונקציות
"הורות משותפת  -טובת הילד"
אתר
"מוטקה" מידע לגימלאים
אתר
הפונקציות העיקריות:
המדור הקהילתי
 .1עבודה קהילתי הכוללת העצמת תושבים ,קידום מטרות חברתיות ,ופיתוח פרוייקטים קהילתיים.
 .2מרכז ההון האנושי -יעוץ והכוונה בנושא תעסוקה והשכלה ,מתן מלגות,פתיחת קורסים והכנה לראיונות עבודה.
 .3התנדבות ופרוייקט קדימה :בניית מערך מתנדבים עירוני ,בניית תוכניות לילדים בסיכון והעלאת המודעות העירונית ל
יעוץ ,מידע והכוונה ,וסיוע בתאום לארגוני המתנדבים בעיר .בניית מערך מתנדבים עירוני ,הובלת תוכנית מ
להתנדבות
מתן
היחידה
הבאים :יעוץ והכוונה בנושא תעסוקה והשכלה ,ריכוז נושא מלגות ,הכנה לראיונות עבודה
אדם
בתחומים
פיתוח כח
מענה
רכזת
תוח הון אנושי  -מתן
וזכאותהתמיכה בעבודה המקצועית.
עובדי מנהל מערך
החלק האדמינסטרטיבי  ,המינהלי האחראי על תקציבי המחלקה
שירותי כ"א וקביעת זכאויות וביצוען :נסיעות לטיפולים ,עזרות חומריות ושירותים שונים.
טופס פניה ישירה למחלקת שירותים חברתיים
שם מלא חסר
דואר אלקטרוני )*(
דואר אלקטרוני חסר או לא קיים
טלפון
מספר טלפון חסר
שלח פניה

שם מלא )*(

נושא הפניה )*(
Invalid Input
תוכן ההודעה
Invalid Input
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