
ניתנים  בו  תחומי  רב  מרכז  הינו   - הדרך"  "לאורך 
ואנשי  הורים  והדרכת  חינוך  טיפול,  ייעוץ,  שירותי 
מקצוע.  אנו מאמינים בתהליך טיפולי וחינוכי הוליסטי 
מקסימאלית  ובהתאמה  הנגשה  תוך  נעשה  אשר 
לצורכי האדם. מתווה את דרכינו השאיפה להגדלת 
ומלאי  עצמאיים  לחיים  והאפשרויות  ההזדמנויות 

משמעות, סיפוק ומיצוי הפוטנציאל האישי.



קהל היעד:
ילדים, נוער ומבוגרים עם לקויות קוגניטיביות והתפתחותיות, 
קשיים  פיזיות,  נכויות  חושיות,  לקויות  בתקשורת,  לקויות 

נפשיים ורגשיים, קשיי קשב, ריכוז, התנהגות והסתגלות. 

פרטים, זוגות ובני משפחה אשר זקוקים לייעוץ ותמיכה. 

אנשי מקצוע.

המרכז מספק שירות מונגש:
הסימנים  שפת  בעזרת  מונגשת  והוראה  חינוך  רגשי,  טיפול 

ותקשורת חלופית תומכת. 

במרכז נעשה שימוש במסכי מגע ובמערכת מציאות מדומה. 

המרכז נגיש לכיסאות גלגלים.

השירות ניתן בשפות שונות.



היחידה למיניות:
אנו מאמינים כי לכל אדם הזכות למצות את הפוטנציאל הטמון 

בו למיניות ולזוגיות בהתאם לאמונתו, ערכיו ורצונותיו.

יעוץ מיני וחינוך מיני-חברתי לפרט ולזוג - הקניית מיומנויות 
של אסרטיביות וסנגור עצמי, מיניות בריאה ומתן ידע עדכני 

ומונגש, הפחתת התנהגויות לא מותאמות ומסכנות.  
מינית,  מודעות  פיתוח   - מיני-חברתי  לחינוך  סדנאות 

אסרטיביות מינית וביטוי מיני באופן מכבד, מוגן ומספק. 
טיפול מיני לפרט ולזוג - התמקדות בתפקוד מיני והתמכרות 

למין.
וסיכון ושילוב  למניעת מצבי פגיעה  בניית תכניות מוגנות - 

בטוח בקהילה.
הדרכת הורים פרטני וקבוצתי - עם דגש על סוגיות המעסיקות 

הורים בתחום ההתפתחות המינית של ילדם.
סדנאות והדרכת צוותים מקצועיים - מתן ייעוץ וידע לטובת 
וסוגיות  אתגרים  דילמות,  עם  מקצוע  אנשי  התמודדות 

הקשורות לתחום המיניות. 

השירותים ניתנים במסגרת:
שכלית  למוגבלות  האגף  השיקום,  אגף  מטעם  הפניות 

התפתחותית והיחידה לאוטיזם במשרד הרווחה. 
באופן פרטי לכלל ציבור הפונים.



טיפול רגשי - התנהגותי:

טיפול בהבעה ויצירה: דרמה תראפיה, ביבליותרפיה.

התנהגותי   - קוגניטיבי  טיפול  פסיכותראפיה,  רגשי:  טיפול 
לפוסט טראומה.

לטיפול   - ותנועה  מגע  שילוב  תוך  אלבאום  בשיטת  טיפול 
חושי  רגשי,  ויסות  התנהגות,  קשיי  וריכוז,  קשב  בהפרעות 

ותחושתי, אי שליטה בסוגרים. 

למטרת  הוליסטית  בתכנית  שימוש   - התנהגותי  טיפול 
אישית והעצמה  חסרות  מיומנויות  הקניית  התנהגותי,   שינוי 

חינוך וקידום אישי:

חינוך לכישורי חיים והסתגלות - הדרכה והקניית כישורי עזרה 
בטיחות,  על  שמירה  ואישיות,  חברתיות  מיומנויות  עצמית, 
ציבורית-  בתחבורה  שימוש  ובקהילה,  במרחב  התמצאות 

חונכות אישית, קבוצות וסדנאות.

חשבון,  כתיבה,  קריאה,   - מתקנת  והוראה  לאוריינות  חינוך 
פרטני,   - למידה  אסטרטגיות  ואינטרנט,  מחשב  שימושי 

קבוצתי

אימון אישי וחשיבה תוצאתית - תהליך קצר מועד בו ניתנת 
הדרכה והנחייה לפרט ולקבוצות במטרה לשפר מיומנויות, 

להשיג מטרות אישיות ולשפר את איכות החיים.

פרא רפואי:
ריפוי בעיסוק - התערבות טיפולית שיקומית אשר במרכזה 
שיפור מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות והתנהגותיות 
במטרה לאפשר לכל אדם לממש את הפוטנציאל התפקודי 

שלו. 

ושפה,  הגייה  בקשיי  טיפול   - בתקשורת  בהפרעות  טיפול 
ותקשורת עם הסביבה,  ואוצר מלים, בליעה, שמיעה  דיבור 
במטרה לספק כלים עבור הילד או המבוגר לשילוב חברתי 

תוך שיפור רמת התקשורת הבין אישית.   



עבור המשפחה...
הדרכת הורים, טיפול דיאדי הורה-ילד, טיפול זוגי-משפחתי

קבוצות תמיכה להורים ובני משפחה

ייעוץ למשפחות - מידע, זכויות, שירותים ואפשרויות העומדות 
בפני המשפחה של ילדים ובוגרים עם מוגבלות.

עבור אנשי מקצוע...

השונים,  החיים  בנושאי  ניתנות  והשתלמויות  ההדרכות 
בהתאמה לגיל, אופי המגבלה, מגדר ותרבות. 

סדנאות, ימי עיון, הרצאות והשתלמויות- לאנשי מקצוע, הורים, 
צוותים.

ומתן תמיכה  ופרטניות  צוותים קבוצתיות  והדרכות  יעוץ  ליווי 
למסגרות.

ייעוץ והשתלמויות לאנשי מקצוע נותני שירות לאנשים  ליווי, 
עם מוגבלויות.

ליווי, ייעוץ והשתלמויות למעסיקים של אנשים עם מוגבלויות.

רישיון  רב,  ניסיון  בעלי  מקצוע  מאנשי  מורכב  המרכז  צוות 
ממשרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד החינוך.
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