הביטאון
אפשר לעובד החינוכי-סוציאלי
אפשר לעובד החינוכי-סוציאלי" – ביטאון המהווה במה לעובדים החינוכיים-סוציאליים
בנושאים מרכזיים עמם הם מתמודדים בעבודתם היום יומית .מטרת הביטאון היא לפרסם
פעולות ותכניות שמתבצעות במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון ,להפיץ
את הידע המצטבר בשדה – "חכמת השדה" ,להציג מידע על אודות ארגונים שונים ולחברם
לפעילויות משותפות.
רקע
עמותת "אפשר" לקחה על עצמה אתגר רציני ביצירת ביטאון מקצועי בעל אוריינטציה יישומית,
המהווה במה לעובד החינוכי-סוציאלי שזהותו המקצועית עדיין נמצאת בהתהוות .זהו ביטאון חי
ודינאמי השם דגש על פרסום עבודת השטח – חכמת השדה ,והוא מהווה במה לאנשי המקצוע כדי
לשתף עמיתים בידע הרב הנצבר על ידם ולהפכו מידע סמוי לגלוי.
נושאי הגיליונות נבחרים על ידי חברי המערכת מתוך היכרותם מקרוב את הצרכים העולים
מהשדה ,וכל גיליון עוסק בנושא ייחודי המשלב חלק תיאורטי קצר ובעיקרו מביא את עבודת
השטח ,חדשות ועדכונים וזרקור על ארגונים ותכניות ייחודיות .מדובר בעיקר בתיאורים קצרים
וממוקדים ,לא מאמרים אקדמיים ,אלא פרוט של עשייה בגיבוי רקע תיאורטי תיאורטי.
לצורך כך הוקמה מערכת המייצגת כיום את הגופים והארגונים המרכזיים הן מהמגזר הציבורי
והן מהעמותות השונות העוסקים ומטפלים בילדים ונוער בסיכון במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה.
מדובר במערכת פעילה ומעורבת ,התורמת מהידע שלה ומביאה בפנינו את קולו של השטח .כך אנו
מחוברים לצרכים האמיתיים של העובדים ,לומדים על הנושאים המעסיקים ומעניינים אותם,
הסוגיות עמן הם מתמודדים בעבודתם השוטפת ,וכן על אופי הביטאון ,תכניו ,המידע הרלוונטי
אותו כדאי לפרסם ואף עיצובו – כל זאת כדי ליצור ביטאון יישומי שיעשיר את העולם המקצועי
והכלים העומדים לרשותם של העובדים החינוכיים-סוציאליים.

כתובת המערכת:
מרים גילת ,עורכת ראשית ,רכזת פרסומים ,ידע וכנסים ,עמותת "אפשר"
דוא"לmgilat@efshar.org.il :
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טל79-5098276 .

חברי המערכת
מרים גילת ,עורכת ראשית ,רכזת פרסומים וכנסים ,עמותת "אפשר"
ד"ר חזי אהרוני ,חבר הנהלת "אפשר"
אסתי באוור ,מפקחת פנימיות איזור מרכז ,שירות ילד ונוער משרד הרווחה
יורם ביטון ,מפקח ממונה קדום נוער – היל"ה ,מנהל חברה ונוער ,מחוז מרכז ,משרד החינוך
רותי גינוסר ,עו"ס ומטפלת באמנויות (לשעבר – המועצה לילד החוסה)
פרופ' עמנואל גרופר ,ראש בית בפר לחינוך ,הקריה האקדמית אונו וחבר הנהלת "אפשר"
ארנה טאוס ,רכזת משפחתונים ,הכפר הירוק ,המפעל להכשרת ילדי ישראל וביה"ס המרכזי
להכשרת עובדי רווחה
ד"ר חזי יוסף ,מנהל כפר הנוער כנות
ד"ר איתן ישראלי ,הפקולטה לחקלאות ,רחובות וחבר הנהלת "אפשר"
אלי כהן ,מנהל הפנימייה ,כפר הנוער כנות
איילת כוכבי-סמסליק ,מפקחת טפול ארצית ,חסות הנוער ,משרד הרווחה
גבי קונפינו ,מנהל פנימיית "בית אפל"
ניבה רמון  ,מנחה במרכזיה החינוכית ,המינהל לחינוך התיישבותי ,משרד החינוך
רלי קצב ,מנהלת תחום קצה ונערות ,עמותת עלם
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קישור לצפייה בתוכן העניינים של גיליונות אפשר ובגיליונות המלאים
אפשר  :)4102- 4102( :42-42לצפייה בגיליון "אפשר"  :62-62בני נוער בחברה
מרובת תרבויות :אתגרים בחינוך ובטיפול
אפשר ( 42דצמבר  )4023התמקצעות העובדים עם ילדים ובני נוער במצבי סיכון
אפשר ( 32דצמבר  – )3103הכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים
אפשר ( 33דצמבר  :)3100דו-שיח ודו-קשב בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ובני נוער
במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה
אפשר ( 30דצמבר  )3101התנדבות בקרב ילדים ובני נוער ועבורם – במסגרות חוץ-ביתיות
(פנימייה/אומנה) ובקהילה
גיליון ( 40דצמבר  )4002מחבקים :השיח בין משפחה ,מסגרת חוץ-ביתית וקהילה והשפעתו על החניך
גיליון ( 01דצמבר  :)3112אופנה ומגמות אופנתיות בקרב ילדים ובני נוער במסגרות חוץ-
ביתיות ובקהילה
אפשר ( 02ינואר  :)3112העצמת ילדים ובני נוער במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה
אפשר ( 01מאי  :)3111בריאות ואיכות חיים במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה
אפשר ( 01ספטמבר  :)3111בצל המלחמה – ילדים ונוער בצל המלחמה – סיפור
ההתמודדות
אפשר ( 01אפריל  :)3111אמנויות בפנימייה ובקהילה
אפשר ( 01אפריל  :)3111קליטה והסתגלות של נוער עולה
אפשר ( 02יוני  :)3111חניכה והכשרה של צוותי חינוך וטיפול
אפשר ( 03מאי  :)3112על חינוך וטיפול ומה שביניהם
אפשר ( 00ספטמבר  :)3113הקשר בין החניך בפנימייה למשפחתו
אפשר ( 01מרץ  :)3113תהליכי קליטה ויציאה של חניכים בפנימיות
אפשר ( 1יולי  :)3110התמודדות עם אלימות
אפשר ( 2אוקטובר  :)3111שיחה על תקשורת
אפשר ( 1אפריל  :)3111מעמדו המקצועי של המדריך החינוכי
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אפשר ( 1אוקטובר  :)0111זכויות הילד
אפשר ( 1מאי  :)0111הומור בעבודה החינוכית-סוציאלית
אפשר ( 1נובמבר  :)0112הפנימייה והקהילה
אפשר ( 2יוני  :)0112ספורט ,פנאי ונופש
אפשר ( 3פברואר )0112
אפשר ( 0יוני ( )0111אזל)
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