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 .40.02.5עדכון                                                                               ההשתלמות: יתתכנ
 

 .5.0.02.54 -וסיום רשמי ב 240402.54 -התחלה רשמית ב
 .למשפחות המארחותבתל אביב  מלונותאיסוף מ: אחה"צרביעי יום ב           מוקדמת.  עצמאיתהגעה 

 בילוי בוקר ביפו העתיקה ושוק הפשפשים.  להיכרות, אצל אילת מפגש משותף  – אילתו עדנה  -     42.2יום חמישי  
  ;ברים על התכנית ואוריינטציה לחברה הישראליתלהסהצטרפות חנה : ..5.0                               

  ;"עיר עמים" בירושלים המזרחיתסיור  :עופרה/עדנה :..540-..00  -     2..4יום ששי     
 .במשפחות :ב שבתער                               

 ; ותהיכרות ומצגות המשתלמ: ותעם המשתלמ מפגש חברי הסניףבקיבוץ עינת:  :..5.0  -     2.04יום שבת    
 ;: מעבר לירושליםסיוםב                               

 /חנה(;נעמי/נילי) טקס יום השואה ב"יד ושם": ..500; (רותי) סיור בעיר העתיקה בוקר:   -     2..4יום ראשון  
 תכניתהצגת : ..550-..5.0 )נילי(; אוריינטציה למשרד הרווחה ושרותי רווחה: ..5.0-..00   -     2..4יום שני     

 בין אומנה לאימוץ : ..530-.5503סיות במגזר החרדי לילדים שעברו התעללויות; "לעו הכשרה                               
  ;יהודה בשוק מחנה סיור :ירון זיו: ..5.0-.503 )דנה עצמון מפקחת מחוזית וניבה מארגון סמט(;                               
  עם נילי; ירון"על הספה" אצל : ..2.0                               

 ;: חופשיאחה"צ (;נילי)" הרי ירושלים"בית הילדים : ..520-.003   -     2..4ישי יום של
 : אוריינטציה לעבודה ברשות מקומית, ביקור במרכז עיריית ירושלים עם בריאן: .5.03-.003   -     2..4יום רביעי  

  : חופשי;אחה"צלטיפול באלימות במשפחה במזרח ירושלים, ביקור במרכז עוצמה;                                
 ;: שיחה על "עוסי"ם שלום" עם נדים שבן וביקור במתנ"ס ובמרכז אמנויות במזרח ירושלים...54   -       ..5יום חמישי 
 .לתאם; - עופרה ואילת: איסוף מרכזסוף כבודה ולאלבצהרים בוקר חופשי בירושלים;    -       ..4יום ששי    
 ;והדס אילתים המלח עם    -       ..4יום שבת   
  (;לילות 3אן לנחמה אחה"צ ) ;וזוהר באגף לשירותים חברתיים ברעננה עם עופרה: .4..    -      ..2יום ראשון  

  ;במשפחות – ערב יום העצמאות ;יום חופשי: כרוןייום הז   -       ...שני     יום 
 ;יום חופשי או משפחותבילוי עם  :יום העצמאות    -       ..5יום שלישי 
 -מרכז הורים: ..30 ;הדר יוסףב" נויבינלהדרכה הורית ומשפחתית "טיפולי מרכז  :.5403- ..550   -       ...יום רביעי  

     אורינטציה לאן על הארגון; שינויי תכנית;אחה"צ:  ;ליווי עדנה ואילת ילדים בנס ציונה )ע"י אילת(                              
 חופשי; אחה"צ: ;(עדנה) שרותים חברתייםלעיריית ת"א לשכת צפון  :.303 - .003   -       ...יום חמישי 
 ;(ירון רז: איסוף ;ברכבת לנהריה) צפוןלנסיעה  :צהרים   -        ...יום ששי   
  רז; תבמשפחאזור הצפון: ב   -      ...5יום שבת  
  ;שבתאי לוי : בית..5.0-..520 ;"מבט נשי"עם רונית: : ..520-..00   -      ..55יום ראשון 

  חופשי;: אחה"צ                               
  (;איסוף - עצמוןמתומר  אלונהעו"ס )מט"ב  -אומנה מקצועי של -רבצוות  מפגש עם בוקר:   -      ..54 יום שני   

  חופשי;: אחה"צ                               
 סיור ואוריינטציה לקיבוץ כולל ביקור במרכז )עדנה לשם(: קיבוץ כפר מכביבוקר ואחה"צ:    -     ..54יום שלישי 

 ערב: חזרה לרונית ואורנה; ;תעסוקה לבעלי מוגבלויות + מרכז חרום בקרית אתא                               
 מפגש עם אנשי מקצוע בבית ל אן: צהרים (.איסוף נעמילמרכז באוטובוס )ואן לין ימר בוקר:   -      ..52יום רביעי 

 ערב: לאילת ועפרה; אפשרות הצטרפות לנעמי או יום חפשי; מרילין: (;נעמי)לווינשטיין                                
 ; אילת( -)אן  של משרד הבטחון בתה"ש ס": מפגש עם לידיה ראש היחידה לש..520-..5.0   -     ...5יום חמישי 

 ארוחת צהרים ומפגש עם יפה גלבוע עו"ס מנהלת השירות הסוציאלי ואחראית על צהרים:                               
 המקצועי בפנימיית "גן ונוף" בפ"ת )עדנה(;פנימיית יום והצוות                                

  ;און-בר פגישת הערכה ופרידה אצל עדנה ..550:-..540  -     .5.0יום ששי    
 ;(....אן טיסה שעה ; ...5מרילין טיסה שעה שדה תעופה )ל מונית: שבת                               

  : ללינה אירוח
אחרי ירושלים  לילות .+  ;(וסוף שבועאיסוף ממלון ) ראשונים לילות 4 :לין(י)אן(, עופרה )מר גלילי אילת באזור המרכז:

 ירון( 5 אילת 5).עופרה לילות 55 לילות נחמה; 3 ;לילות אילת .5 :ות אחרי הצפוןליל 4 +( נחמהאצל לילות  4: )אן
 לילות0 . :נילי דרור )אן(, לילות 7 לין(יירון זיו )מר בירושלים:

  0מש0 רז ילותל 2לילות +  3:)כפר וורדים(לילות  4 ירון רז,(גבעת אלה/מת ישי)ר שביט ואורנהסלע  רונית בצפון:


