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                      לכבוד

  באוניברסיטאות ובמכללות דיקני בתי הספר לעבודה סוציאלית

  שלום רב,

  

  במסגרת אקדמיות הנדון: פנייה לשיתוף בעבודות גמר      

  החברתיים  משרד הרווחה והשירותיםשל  קהילות הידע הוירטואליות

  

לבין  אוניברסיטת תל אביבשל לעבודה סוציאלית  ה"סבי בין שהתקייםמשותף המיזם מסגרת הב

עבודות גמר לתואר מוסמך של סטודנטים הועלו  ,פנוהתכנית לניהול ידע ולמידה ארגונית באג

של משרד הרווחה  רווחהות בתחום ההמקצועיהוירטואליות ו לקהילות הידע גבוה שקיבלו ציון

רחב ציבור מקצועי טובת הידע ל ומאפשר למידה שלפרסום העבודות חושף  .ייםתוהשירותים החבר

  .של עובדים

  

אלימות  ;: אימוץ שלהלן םקהילות בתחומי 21-חברים ב 5,500 -יום מעל להקהילות הידע מונות 

משפחות בסכסוך  ;עבריינות מבוגרים ;עבריינות נוער ;זקנים ;התמכרויות ;אומנה ;אוטיזם ;במשפחה

חוק  ;עבודה קהילתית ;עיוורים ולקויי ראייה ;פיקוח ;פיגור שכלי ;ניהול ידע ולמידה ארגונית ;משפטי

 ; סדרי דין;  נוער וצעירים בסיכון;חוסן חברתי ומצבי משבר ;ניהול רווחה ברשויות המקומיות ;נוער

  וילדים בסיכון. מדיניות רווחה 

  

שליש כאשר  כניסות 10,000 -מיותר   לות בקהילות נמצא במגמת עלייה. מדי חודש ישהיקף הפעי

את הצורך של עובדים לשאוב  ידע  תמבטא . פעילות זומחברי הקהילות רשומים ליותר מקהילה אחת

ת את כלל העובדים בשירותי הרווחה ובהם מקצועי ממגוון מקורות ותחומים. קהילות הידע משרתו

חברי  ין . בגופים פרטייםמו ארגוני מגזר שלישימרשויות מקומיות, מ, הממשלשרדי ממ םעובדי

בקהילות . הבריאות, החינוך ועוד מתחומיעובדים בנוסף לעובדים סוציאליים גם  נמניםהקהילות 

עובדים ותיקים ואנשי  םלצדכשדרכם המקצועית בשירותי הרווחה  בתחילתחברים סטודנטים 

  אקדמיה.

  

ות אקדמאיהגמר העבודות הידע את קהילות ולהעלות ל, מיזםבאתכם ולשתף להרחיב  אנו מבקשים

  את המיזם.  אתכם  יחדולקדם  ) כםמטעמ נציגאו עם ( עמכם אשמח להיפגש  .של בוגריכם

  

  בכבוד רב, 
  אילן שריף 

 התכנית לניהול ידע ולמידה ארגונית

  תכנון והכשרה ,למחקרבכיר אגף 

  החברתיים משרד הרווחה והשירותים

  050-6223585נייד   03-6114313משרד 

  
      

  
  
  



  

 

  

  
  

  שלום רב,
  
  

בעבודה  MAאנו מברכות אותך על השלמת עבודת המחקר שלך לקראת התואר 
  סוציאלית וסיום הלימודים לתואר.

  
התבקשנו על ידי משרד הרווחה לעודד את הסטודנטים אשר משלימים את עבודת 

  שות התזה שלהם, להעמיד את העבודה לר
  

המשרד וקהל העובדים שלו. אנו מעבירות אליך את הבקשה. את העבודה ניתן 
  לשלוח במייל על פי הפרטים הרשומים

  
  למטה. 

  
  אילן שריף

IlanS@molsa.gov.il  
  התכנית לניהול ידע ולמידה ארגונית

  האגף למחקר תכנון והכשרה
  השירותים החברתייםמשרד הרווחה ו

 050-6223585 -נייד  03-6114313משרד 

  
  
  
  

  בהצלחה בהמשך דרכך,
        MA-פרופ. יוליה מירסקי, ראש תוכנית ה

  
 MA-אנה ביאליק, רכזת לענייני סטודנטים  בתוכנית ה

  


