
תעסוקה

"הרהור ומעשה"- קבוצת גברים בתעסוקה

מרכז עוצמה בית שאן
עיריית

בית שאן



תעסוקה

השקעה ומחוייבות 
בסיום הקורס קיבלו תעודות וחברים לחיים

O.D.T שימוש בכלים יצירתיים – סדנת
 יצירתיות מול קיבעון מחשבתי  קבלת אחריות  תכנון טרום ביצוע  שיתוף פעולה

 ניהול עצמי

מה תרםמה עשינו?
להצלחה

האוירה בקבוצה 
שלווה ומרגיעה 

 נותנת הרגשה של בית

11 גברים עובדים 
שרוצים קידום 

תעסוקתי 

14 מפגשים קבוצתיים בשעות 
הערב שכללו ארוחה קלה.

כל משתתף זכה במפגש אישי
עם אחד מהמנחים

אוכלוסיית
היעד

נושאים מרכזיים:
 חיזוק מיומנויות חיפוש ומציאת מקום עבודה הולם השתלבות לאורך זמן במקום

    עבודה
 בניית מטרה תעסוקתית לצורך מימוש הפוטנציאל האישי, הגדלת הביטחון העצמי,

   הכרות עם חוזקות וכוחות, חיבור למשמעות עבודה בחיים ועוד
 הבנת הקשר בין מאפייני הורות ומשפחתיות לבין מאפייני השתלבות בתעסוקה

   ובמקביל שיפור יכולות ההורות שיפור דפוסי ההורות: מיצוי זמן שעות עם הילדים,
   ניהול כעסים, שיפור ביכולות ההכלה ועוד



תעסוקה

תעסוקה על רצף מעגל החיים

מרכז עוצמה טירת הכרמל



תעסוקה

תעסוקה על רצף מעגל החיים

הנחות עבודה והתערבויות

 טירת הכרמל מובילה את התפיסה לפיה תעסוקה מקדמת איכות חיים פרטנית וקהילתית,
   על רצף מעגל החיים

 טירת הכרמל יישוב קולט עלייה מאז שנות ה - 50 וכיום נמצא בתנופת בנייה וקליטת
   משפחות צעירות וצפוי לשלש את מספר תושביו בעשור הקרוב

 על פי הלמ"ס העיר נמצאת בדירוג סוציו - אקונומי 4
 פסיפס אנושי מגוון: עדתי, תרבותי, דתי, גילאי, השכלתי, מקצועי

 מרכז עוצמה מוביל שינוי בתפיסת
העובדים הסוציאליים במחלקה וממצב 

את התעסוקה כמשאב עיקרי בטיוב 
איכות החיים של הלקוח, משפחתו 

וסביבתו. לדוגמה: הקמת פורום תעסוקה 
פנים מחלקתי בו יושבים רכזי התכניות 

התעסוקתיות השונות

 הבנייה של שיתופי פעולה בין הגורמים 
הפנים מחלקתיים והגורמים בקהילה 

העוסקים בתחום התעסוקה כמטרה ויעד. 
לדוגמה: יריד מיצוי זכויות

 ההתערבויות מונחות רגישות תרבותית 
ומותאמות למאפייני האוכלוסייה המגוונת. 

לדוגמה: עברית תעסוקתית ושימושית 
ליוצאות/י אתיופיה באמצעות אוריינות 

מותאמת, סדנה לקידום תעסוקתי לגברים, 
העלאת מודעות להפרעות קשב וריכוז 

ולקויות למידה במבוגרים כחסם תעסוקתי

 הבניית התערבויות ומענים מודעים לנושא 
ההון הסימבולי וההדרה כרכיבים עיקריים 

בהשתלבות הפרט בשוק העבודה. לדוגמה: 
יצירת קבוצות נטוורקינג עבור יזמים ויזמיות

 פיתוח תכניות ייחודיות לשינוי עמדות 
רב-דוריות היוצרות חסמים אצל הדור הבא 

ותפיסתו את עולם העבודה. לדוגמה: טיפול 
רגשי לילדים במשפחות המשתתפות 

בתכנית ׳נושמים לרווחה׳ בדגש על השפעת 
עוני והדרה על חיי המשפחה

 דגש על מעטפת והמשך תמיכה לכל 
תכנית שפועלת במחלקה לשירותים 

חברתיים. לדוגמה תכנית "נשי עסקי" 
המיועדת לבוגרות תכנית "תעסוקה לרווחה" 

ו"עסק משלך"

 כלל תושבי העיר ודגש על לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים
 לקוחות הנמצאים במצבי סיכון, תת תעסוקה ומאופיינים בנתונים
    אישיותיים ודמוגרפיים המקשים על השתלבותם העצמאית בשוק

     העבודה

אוכלוסיית 
היעד



תעסוקה

שולחן עוצמתי לשינוי מדיניות

מועצה אזורית 
גלבוע

מרכז עוצמה גלבוע
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שולחן עוצמתי לשינוי מדיניות

הנגשת תחבורה 

 הצגת החסמים לשילוב והתקדמות בתעסוקה
 הצבת הצרכים בקהילה ובארגונים בעלי השפעה בקידום תעסוקתי

 חשיבה משותפת של תושבים, לקוחות, מנהיגים ואנשי מקצוע על מענים המותאמים לצרכי
   הקהילה

 לקיחת אחריות משותפת
בחירת שלושה נושאים שהמרכז יתמקד בהם:  

 מיפוי התשתיות התחבורתיות והנגישות
   למקומות עבודה

 יצירת מודל של הסעות בשיתוף מפעלים
   וארגונים נוספים שנותנים שירות

 טיפול בנושא הפיקוח על ההסעות, האיכות
   ותחושת בטחון

 יצירת רשת של מתנדבים בתחום ההסעות
 פרסום מערכי הסעות קיימים רלוונטיים

לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים החיים 
בעוני והדרה, כאשר לפחות אחד מבני הזוג 

אינו עובד או מועסק במשרת בסיס

בחרנו להתמקד בהכשרה להשתלבות 
בתעסוקה כי אנו מאמינים בפיתוח 

התעסוקה כמחולל שינוי ברמת הפרט 
המשפחה והקהילה

אוכלוסיית היעד

הכשרה מקצועית

הקמת מסגרת חינוכית

בהמשך הדרך

 להכוונה מקצועית
 יצירת שיח קבוע בין הארגונים לקידום ידע,

   עשייה וחדשנות בתחום
 חשיפה מוקדמת של הלקוחות לעולם

   תעסוקה מגוון ורלוונטי
 בניית קשרי מעסיקים עם מפעלים ועסקים

 הנגשה תרבותית - פיתוח המודעות
   בכפרים למעונות יום כפתרון

   מקדם תעסוקה ומשפר מיומנויות בקרב
   הילדים

 פתיחת מעונות יום בכפרים המאפשר
    יציאה לעבודה של נשים

 העסקה של עובדים במעונות לשני
    המגזרים 

 קידום הכשרה דרך משרד העבודה
   לפתיחה של מעונות יום בשנת 2019

כינוס השולחן העצמתי מדי שנה, הערכת הישגים, 
חשיבה מחודשת ותכנון אסטרטגי לשינוי מדיניות 

על מנת להמשיך לקדם את לקוחות המרכז והמועצה



תעסוקה

תעבירו את זה הלאה!

מרכז עוצמה נתניה
עיריית נתניה



תעסוקה

״להפעיל את הכוח באופן כזה, שייצר מציאות אחרת 
זו שאלה של החלטה ושאלה של התמדה״.

דן חלוץ

הפנייה 
הפניית לקוחות בעלי חסמים תעסוקתיים על ידי 

עובדים סוציאליים במנהל הרווחה.

אינטייק
מיפוי צרכים, זיהוי כישורים ונטיות תעסוקתיות 

בשותפות הלקוח, עו"ס בתכנית ועו"ס בצוות האזורי. 
זוהו כ - 18 לקוחות עם כישורים בתחומים מגוונים.

תוצרים
 הנפקת חוברת "מעבירים את זה הלאה" 

 חשיפה שיווק ומכירה 
 השתתפות בפאנל 

 עיצוב והפקת כרטיסי ביקור 
 הקמת הלקוחות כספקים ברשות

תוצאותתיאור הפעילות 
תעסוקה ללקוח, הגדלת הכנסה 
מעסק עצמאי, חיזוק הידע לגבי 

שיווק בשוק העבודה, 
צמצמום ההדרה החברתית

לקוחות עוצמה 
ונושמים בעלי עסקים 

קיימים והקמת 
עסקים חדשים

סדנת 10 מפגשים וליווי אישי 
לקידום עסקים זעירים והקניית 

כלים לאפקטיביות עסקית 
וחיזוק ההון הסימבולי

קהל היעד

להפעיל את הכוח באופן כזה,  
שייצר מציאות אחרת 
 זו שאלה של החלטה
 ושאלה של התמדה. 

 דן חלוץ

מרכז עוצמה ונושמים לרווחה 

מעבירים את זה הלאה!

5

יצירה מקומית

5

דורית אלקבץ

054-6688665

dorit654321@gmail.com

זהבה וורקנש-נגת

052-5436475

מדריכה מקצועית לאומנויות
פיסול רישום ציור ויצירה, 

סדנאות לכל גיל בתחומי האומנות והיצירה 
מציגה תאטרון בובות

 מופיעה במסיבות ימי הולדת ובתי ספר 

פיסול  ויצירה  בחימר

סיפור מסע העלייה לארץ ישראל

זהבה פוסעת אחורה בזמן, אל זכרונותיה ממסורת בבית הוריה באתיופיה בפיסול 
חומרים מן הטבע, זהבה מפגינה ידע אומנותי מרתק ויכולת טכנית שהביאה עמה 

מארץ מוצאה זהבה מעלה ניחוחות של מקום ותרבות אחרים,
 תוך כדי שהיא רוקמת בחן ובנועם סיפור תרבותי של יחיד 

ושל קהילה המסופר בכנות ובאומץ

7

מיטסאן

מיט

052-9551602

רבקה אליה

053-7020380

יצירה מקומית

7

חריטות/צריבות
 על עור,עץ 

שלטים לבית
ארנקים מיוחדים

צמות אתיופיות
חריטות 

כתיבה על אורז
תהילים מתנה לכל ארוע 

כובעים לחורף
סדנאות תפירה סריגה

 רקמה בקבוצות קטנות

תופרת לפי הזמנה
בגדים וילונות

תיקונים



תעסוקה

רשת עסקית נשית עירונית

מרכז עוצמה רמלה
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מרכיבי המיזם

אירועים נוספים..

קורס הקמת עסק
"העצמה ויזמות"

רוצה להגשים חלום?
רוצה להפוך את 

כישרונותייך לפרנסה? 
בואי ללמוד איך להקים עסק 
שיאפשר לך לממש את עצמך

 ואת שאיפותיך הכלכליות

בעלות עסק וותיקות, 
בעלות זיקה אימונית וייעוצית. 
מקבלות הכשרה של מנטוריות 

עסקיות אשר תסייע להן
הן מבחינה עסקית והן מהיבט 

של הדרכה וחונכות 

מפגשים חודשיים להתרחבות 
עסקית, למידה והגדלת 

כמות הלקוחות בכל מפגש 
נכיר ונחשף לזוויות השונות 
של כל בעלת עסק לטובת 
הפניות והמלצות הדדיות

קבוצת נשים עצמאיות ושכירות בליווי הצוות במרכז עוצמה בנו 
קורסים מגוונים בהתאם לצרכי הנשים במטרה להגדיל את כושר 

התפרנסותן ולהשתלב בצמיחה העסקית בעיר רמלה.
הקורסים מהווים הזדמנות עבור נשים עצמאיות ללמוד, להתפתח, 

לקבל כלים וליווי על ידי נשים מקצועיות בתחומן 

מה עשינו?

קבוצת
 נטוורקינג

קורס הכשרת
 מנטוריות

ארועים:

09.07.18 בשעה 20:30 בקניון עזריאלי, קפה קפה.
"Life&סיפור הצלחה של ליאת גולדפרב, בעלת רשת מרכזי כושר לנשים "באדי

31.07.18 בשעה 20:00 באודיטוריום קמפוס השפלה 
הרצאה "אישה משפחה ועסקים – איך עושים את זה?"

אוקטובר - קאנטרי רמלה
ערב פינוק לנשים שכולל הרצאות, דוכנים, הגרלות והפתעות נוספות.

*ייתכנו שינויים.

עוצמה  מרכז  ידי  על  שהוקמה  עירונית  קבוצה  הינה  רמלה"  "עסקיות 
לנשים  עסקית-קהילתית  רשת  ליצור  במטרה  קהילתית,  ועבודה 

תושבות רמלה. 
לנשים  וכן  מרמלה,  וחדשות  ותיקות  עסקים  לבעלות  מיועד  הפרויקט 

שחולמות להקים עסק.
חברתית  תמיכה  רשת  ליצור  הידע,  את  להעשיר  הפרוייקט:  מטרות 

עסקית ולקדם עסקים בבעלות נשית בעיר.
ולכל  הפרויקט מתאים לכל אישה עם רצון להתפתח בתחום העיסקי 

אחת יש מקום.
סדנאות,  קורסים,  הרצאות,  כגון,  בפעילויות  ומגוונת  עשירה  תכנית 

נטוורקינג, ירידים ועוד...

המחלקה לשירותים חברתיים 
עבודה קהילתית ומרכז עוצמה

חפשו עסקיות רמלה ב-

שיווק ופרסוםידע עסקימוטיבציה עסקיתהנעה לפעולהקשרים עסקיים
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רשיון נהיגה לנשים

1מרכז עוצמה תל-שבע 

יחדיו
YACHDAV ASSOCIATION

מועצה מקומית 
תל שבע



רשיון נהיגה לנשים
בתל שבע נשים רבות הן אימהות "פרודות" המתקיימות בקושי רב מקצבאות הביטוח 
הלאומי. במציאות של היעדר תחבורה ציבורית מספקת נוצר מצב שנשים שאין להן 

רשיון נהיגה תלויות מאד באחרים שיסיעו אותן )ויאשרו להן( לנוע ביישוב ומחוצה לו.
רשיון נהיגה ורכב יגביר את עצמאות הנשים וחופש התנועה שלהן ושל ילדיהן, ירחיב 

את אפשריות התעסוקה שלהן ויעלה את הדימוי העצמי שלהן ואת מעמדן החברתי.

מה עשינו? 
 קיימנו מפגש "האזנה" לצורכי לקוחות עוצמה שבו למדנו על הצורך ברשיון נהיגה

 קיימנו קורס תאוריה והנשים עברו מבחן עיוני
 הנשים שהצליחו במבחן העיוני עברו בדיקה של התאמה לתכנית ולמטרות ההתערבות

   לקידום אישי תעסוקתי
 10 הנשים שנבחרו קיבלו עשרה שעורי נהיגה ללא תשלום

 10 הנשים נהנות מליווי אישי לקידום אישי ותעסוקתי

תעסוקה



תעסוקה

"ג'וב קלאב" קבוצה אקטיבית למציאת עבודה

מרכז עוצמה קרית אתא 
עיריית 

קרית אתא
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הידעתם?

מה עושים בקבוצה?

אצלנו בקרית אתא...

מהו המקור האפקטיבי ביותר לגיוס עובדים? שיטת "חבר מביא חבר"
איך מוצאים היום עבודה? קשרים - "נטוורקינג" במיוחד כשמרבית המשרות הפנויות כלל 

אינן מתפרסמות בערוצים הפורמליים.
סקר שערכה חברת HRD,  בשנת 2016 - איזה מעגל הכי אפקטיבי במציאת עבודה?

נטוורקינג - שימוש מודע, יזום ומכוון בקשרים ישירים ועקיפים כדי לממש מטרות בחיים 
כגון מציאת עבודה, לקוחות, זוגיות ועוד.

ידע, כלים ומיומנויות אימוניים 
למציאת עבודה: )תיאוריה(

היכרות עם תחומים נדרשים בשוק 
העבודה, כתיבת קורות חיים, היכרות 

עם דרכים אפקטיביות למציאת עבודה 
כגון ניתוח משרה, הכנה לראיון עבודה 

באמצעות סימולציות, מושגים כגון 
רושם ראשוני, שפת גוף, לבוש מתאים 

לראיון עבודה.

 בדיקת צרכים של לקוחות המרכז העלתה שנדרש מענה חדשני ויישומי
    לשיפור במצבם התעסוקתי של לקוחות המרכז

 בחודש ינואר 2018 פתחנו את התכנית "ג'וב קלאב" במרכז עוצמה
   ללקוחות מרכז עוצמה, גברים ונשים בגילאי עבודה, המחפשים עבודה 

   או מעוניינים בשדרוג תעסוקתי
 הקבוצה מנתה 10 משתתפים, שנפגשו 12 שבועות, אחת לשבוע למשך

    שעתיים בכל פעם

מענה קבוצתי 
דגש על נטוורקינג

שימוש בקבוצה כמקור 
לפיתוח ושימוש במערכת 
הקשרים של כל משתתפי 

הקבוצה ככלי משמעותי 
להצלחה בהשתלבות בשוק 

העבודה. הקבוצה מהווה 
מקור לתמיכה, העצמה, סיוע 

הדדי "ונטוורקינג".

מענה אישי
כל משתתף מקבל ליווי פרטני 
הכולל בניית החזון התעסוקתי 

ותכנית פעולה ליישומו כולל 
סיוע בכתיבת קורות חיים 

וחיפוש משרות אקטיבי 
באינטרנט.



תעסוקה

מיזם התנדבות בעלי עסקים

מרכז עוצמה מודיעין עילית



תעסוקה

מטרת המיזם

שיטת השמה

שלבי עבודה

מיזם התנדבות של בעלי עסקים ולקוחות עוצמה לליווי השתלבות בעבודה של לקוחות תעסוקה 
בשיטת "השמה תחילה"

לקוחות למען לקוחותבעלי עסקים למען לקוחות

תחילה תהליך אימון אישי המתבסס על שילוב זמני של הלקוחה בעבודה ראשונית על מנת לבחון 
מקרוב חסמים ואיתור מענים, לצורך גיבוש תכנית תעסוקתית ופיתוח מסוגלות תעסוקתית

 היכרות מקרוב של דרישות שוק העבודה והתנסות בליווי מקצועי של רכזת התעסוקה לאיתור וזיהוי
    חסמים מגבילים ועיצוב תכנית תעסוקתית מתאימה 
 קידום פרואקטיביות בתהליך ההשתלבות בתעסוקה

 הגברת האחריות החברתית של בעלי העסקים בעיר והמתנדבות
 קידום אישי ומקצועי של מתנדבות לקוחות המרכז שסיימו תכניות בתחום התעסוקה

בעלי עסקים ומתנדבות:
 גיוס והכשרה

 המתנדבת מאתרת את בעלי העסקים הרלוונטיים עבור הלקוח בעוצמה
   ביישוב ומשמשת אשת קשר בינם ללקוחות המרכז

לקוחות:
 מיפוי לקוחות המתאימים

 אבחון תעסוקתי והפנייה למשרה רלוונטית בעסק
 התמודדות עם החסמים ברמה פרטנית וקבוצתית

 יציאה לדרך עצמאית בתעסוקה עם ליווי של מעקב

צוות המרכז

בעלי עסקים בעיר 
שרוצים לתרום לקהילה

 מאפשרים ללקוחות תעסוקה 
התנסות סדירה בעבודה זמנית 

לקוחות מרכז עוצמה  התואמת כוחות ויכולות
 ששואפים להשתלב 

בתעסוקה או לקידום תעסוקתי

מתנדבות במרכז עוצמה 
בעלות חזון תעסוקתי הרוצות לצבור 

ניסיון וחוויות העצמה. לקוחות עוצמה 
שרוצים להשתלב/ קידום בתעסוקה



תעסוקה

תעסוקת נשים – קורס סריגה בחוטי טריקו

מרכז עוצמה ראמה

מועצה מקומית 
ראמה



על הפרויקט
הצורך עלה מתוצאות מיפוי קהילתי שערכנו, אינטייקים ללקוחות המחלקה, וקבוצת 

מיקוד בנושא חסמים ביציאת נשים לשוק העבודה. חיפשנו רעיון להכשרה מקצועית 
לנשים שתאפשר להן להשתלב בתעסוקה. פתחנו קורס הכשרת סריגה בחוטי טריקו, 

הכשרה ייחודית, הראשונה במינה ביישוב ראמה. הקורס נמשך חודשיים, 15 נשים רכשו 
אחת לשבוע מיומנויות סריגה בחוטי הטריקו, במקביל, הקבוצה עברה קורס קבוצתי של 

העצמה אישית, באמצעותו רכשו כלים הנדרשים לפיתוח אישי. 
הפעילות של קבוצת העצמה ביחד עם מכוונות תעסוקתית, לצד שילוב בין תרבותי של 

שלוש עדות, שלא תמיד נוצרת ביניהן רשת של סולידריות, איפשרה חוויה מעצבת 
ויצירת שפה משותפת והרגשה של רכישת הון חברתי. הפעילות איפשרה הגדלת הכנסה, 

הפחתת חובות ויצירת שינויים בשלושת תחומי ההתערבות בתכנית.
בסיום שני הקורסים, המשתתפות הציגו את התוצרים למכירה בדוכנים של פסטיבל קיץ 

שהתקיים בכפר במשך שלושה ימים. התוצרים הוצגו באירוע קהילתי ענק אליו הגיעו 
אלפי מבקרים מכל היישובים מסביב לכפר ראמה. האירוע היווה במה משמעותית וסיפק 

הזדמנות ראשונה עבורן, לחשוף את תוצריהן ולפרוץ דרך בתחום התעסוקה.

קבוצה של 15 נשים, בגילאי  50 - 30, משלוש עדות שונות, שחיות בעוני
ובהדרה חברתית, המוכרות למחלקת השירותים החברתיים בכפר ראמה.

נשים בעלות השכלה יסודית, ללא ניסיון תעסוקתי, אימהות לילדים בגיל הרך שחיות 
בסביבה מקבעת שלא מאפשרת לאישה לצאת מהבית לעבוד ולעזור בפרנסת 

המשפחה. אך עם זאת בעלות מוטיבציה ורצון עז להשתלב בחיים החברתיים ובשוק 
העבודה שנאלצות להתמודד עם חסמים תרבותיים וחברתיים.

אוכלוסיית היעד

תעסוקה



תעסוקה

קידום בתעסוקה

מרכז עוצמה יאנוח-ג׳ת

מועצה מקומית 
יאנוח-ג׳ת



תעסוקה

 קורס עברית - תעסוקתית בשיתוף מרכז ריאן  סדנת עיצוב פירות וירקות, בשיתוף עם 
היחידה לקידום מעמד האישה במועצה  סדנה חווייתית עבור לקוחות המרכז, לקראת 

חג הקורבן במטרה לחזק את הקשרים בין לקוחות המרכז  סל מענים גמיש איפשר סיוע 
בהכשרה מקצועית, לנשים ברובן חד הוריות, שנמצאו מתאימות להקמת עסק  קורס 

מחשבים בשיתוף תכנית אשת חייל  קורס הכנה לעולם התעסוקה וקורס כלכלת בית 
בשותפות ומימון מרכז ריאן

 למדנו שתהליך הקמה של מרכז וגיבוש צוות שעובד בסינרגיה לא קל, שכן יש צורך 
להתמודד עם שוני בתפיסות העולם ובעמדות של כל אחד מהעובדים ובפערים בידע. 
אבל עם סבלנות זה אפשרי, והיום שנה אחרי שיצאנו לדרך הפערים נסגרו ואנו כולנו 
מאמינות בחזון המרכז ומטרותיו. אנו עובדים כיחידה אחת לקדם את טובתם ורווחתם 

של האנשים
 כיום, אנו נהנים כבר לראות את פירות ההצלחה של המשפחות שכוללות סיפורים 

מרגשים על האופן שבו אנשים מוחלשים עשו שינוי בחייהם למענם ולמען משפחתם

מה עשינו בתחום התעסוקה - רמה קבוצתית 

מה למדנו?

 קיימנו קבוצות המיקוד, למדנו שיש צורך להתמקד במשפחות עצמאיות בראשן נשים 
)חד הוריות( המתמודדות עם האתגר של גידול ילדים ללא תמיכה של בן זוג וכמעט 

ללא סיוע של הקהילה  קיימנו פעילויות בימי שיא לכלל האוכלוסייה שממנה 
גייסנו מספר מכובד של נשים חד הוריות  בנינו תכנית שנתית מקיפה שמותאמת 

לאוכלוסיית היעד ומתייחסת לכל תחומי המרכז  קיימנו פעילויות שכונתיות 
קהילתיות אליה הזמנו לקוחות חדשים ולקוחות פוטנציאלים שקראנו לה )פנ"גאן-

קהווי( فنجان قهوه  ביום המורשת במועצה, צוות מרכז עוצמה בשיתוף עם "סונארת 
גדתי"- העוסקת בעבודות יד ורקמה, הצגנו דוכן תוצרים שונים של לקוחות המרכז  
מיקוד באוכלוסיית נשים חד הוריות, במקביל למתן מענה לכלל הלקוחות שזקוקים 
לנו  כיום מרכז עוצמה מציע מענה ל - 70 משפחות שמוכרות במחלקה לשירותים 

חברתיים מהם 20 נשים חד הוריות  אנו מקפידים על קשר אישי, הקשבה, אמפטיה 
ושמירת סודיות



תעסוקה

נשים רוקמות חלום

מרכז עוצמה חורה
מועצה מקומית 

חורה

1

יחדיו
YACHDAV ASSOCIATION



תעסוקה

שלב ראשון – תהליך קבוצתי

השלב השני - תהליך פרטני

תהליך קבוצתי שמכוון להתפתחות 
ולהגשמה אישית באמצעות חיזוק 

כלכלת המשפחה והכנה לעולם 
העבודה

מי המשתתפות? מה עשינו? 
 נשים בגילאי 25-45

 אימהות לילד אחד לפחות
 בעלות 8 שנות לימוד לפחות

 רוצות להשתלב בעולם התעסוקה

תכנים
 העשרה: בריאות האישה והמשפחה, תזונה,

   כלכלת משפחה ועוד..
 העצמה - זיהוי כוחות ויכולות

 תעסוקה - הכשרה תעסוקתית, לימוד עברית
  פנאי - פעילות הפגתית וחיזוק בקשרים החברתיים

ליווי פרטני של רכזת 
התעסוקה במרכז עוצמה

המשך השתתתפות בסדנאות מרכז 
עוצמה וליווי של עו"ס משפחה 

SETTING

  חצי שנה
  שני מפגשים בשבוע למשך

    שלוש שעות כל מפגש 
  המפגשים מתקיימים בבית

    המארחת מהקבוצה


