קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ) פיגור שכלי ( ברשויות המקומיות
ברשויות המקומיות

ידיעון
לשנה"ל תשע"ד
2013-2014

משתלמים
קרן שלם
כיוונים ומגמות ללימודים חדשניים
לאנשי מקצוע בתחום המוגבלות
השכלית ההתפתחותית ) פיגור שכלי(

מדינת ישראל
משרד הרווחה
והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ) פיגור שכלי(

1

תוכן עניינים
נושא

עמ'

ברכות

3

נהלים והנחיות

נהלי רישום לקורסים

4

חדש בקרן שלם

טכנולוגיות חכמות ככלי מסייע בעבודה עם אנשים עם
מוגבלות שכלית

7

קורסים
למדריכים
ומטפלים

מדריכי תוכנית סביבה תומכת

8

היכרות עם עולם המוגבלות השכלית התפתחותית

9

היכרות עם עולם החינוך החברתי מיני

10

פנאי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

11

העשרת עולמו של המדריך– משפחתו של האדם עם
המוגבלות השכלית התפתחותית

12

התערבות מכילה

13

סנגור עצמי

15

רכזי יום שהות ארוך

17

אבטחת איכות למנהלי מרכזי יום

18

רכזי תוכנית סביבה תומכת -מפגשי למידה מקצועיים

19

רכזי מועדונים חברתיים – מפגשי למידה מקצועיים

20

מנהלי ורכזי מתנדבים  -מפגשי למידה מקצועיים

21

הכשרת רפרנטים לחינוך חברתי מיני

22

מיומנויות בהדרכת הורים

24

התערבות במשפחות לילדים עם מוגבלות שכלית בגיל הרך

25

היכרות עם עולם המוגבלות השכלית התפתחותית

26

הכשרת צופי צמיד

27

הכשרת שבטי יובל

28

הכשרת בלב בתיה

29

תזונת האדם עם הצרכים המיוחדים

30

אבחנה כפולה – אנשים עם מוגבלות שכלית והפרעה נפשית

31

קורסים למנהלים
ורכזים

קורסים לעובדים
סוציאליים

קורסים
למתנדבים

קורסים במוסדות
אקדמיים
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ברכות
עמיתים יקרים,
אנו מתכבדים להציג בפניכם את מידעון הקורסים של קרן שלם לשנה"ל תשע"ד.
האתגר המרכזי הניצב בבניית התוכניות לשנה"ל הקרובה הינו מתן מענה מותאם לצרכים שהועלו על
ידיכם ,בהתאם למדיניות המשרד ובכפוף לנושאי הליבה שנקבעו ע"י האגף לטיפול באדם עם
מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( .מידי שנה נבחן תמהיל הקורסים וההשתלמויות ומותאם
למגמות חדישות במחקר האקדמי ובשטח .השנה יושם דגש על הנושאים הבאים :
לראשונה מוצעות השתלמויות ייחודיות לצוותי מסגרות יום שהות ארוך הפועלות בכל הארץ ,וכן
לצוותי סביבה תומכת ,רכזים ומדריכים אשר יועשרו בכלים מקצועיים שיסייעו בעבודתם היומיומית.
במקביל למגמה העולמית של שימוש בטכנולוגיות מתקדמות נקיים השנה השתלמות ייחודית בנושא
זה ,המזמן אפשריות רבות לסיוע בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית.
בד בבד עם פיתוחם של נושאים חדשים אלו ,נמשיך במגמת יצירת שפה מקצועית אחידה במסגרות
הקהילה ע"י המשך קיומם של קורסים פנים  -מסגרתים בנושאי סנגור עצמי והתערבות מכילה.
שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים בארץ ,הנועד לחשוף את תחום המוגבלות השכלית
בקרב אנשי טיפול עתידיים בקהילה ,יתקיים השנה עם בי"ס לתזונה בפקולטה לחקלאות ברחובות,
ועם החוג לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת חיפה.
ידיעון זה מציג מגוון רחב של תכניות הכשרה והשתלמויות ,המקיפות את קשת הנושאים הרלוונטיים
לתחום המוגבלות השכלית ומועברות על ידי טובי המרצים בארץ ,כל זאת מתוך רצון להעמיק את
הידע ולספק את הכלים הנחוצים לכם בעבודתכם היומיומית.
מדי שנה משתתפים בהשתלמויות קרוב לשש מאות עובדים בדרגים השונים .הצטרפותכם למעגל
הלומדים והמשתלמים בקורסי קרן שלם ,בצד אלה שכבר למדו והשתתפו בתוכניות ,מבטאת את
הצורך והמוטיבציה ללמוד ,לרכוש ידע ולהתמקצע .אנו מצפים כי תפיקו מלוא התועלת ממכלול
המשאבים העומדים לרשותכם ,ומאחלים לכולכם לימודים מהנים ופוריים גם בשנה זו.
תודה מיוחדת לדר' דליה ניסים על ליווי מקצועי ושותפות אמת בפיתוח הקורסים וההשתלמויות
בקרן שלם ,ובהצלחה בתפקידה החדש.
בברכה,

ריבה מוסקל

ויויאן אזרן ,עו"ס

מאיר דהן

מנכ"ל
קרן שלם

יו"ר וועדת פיתוח כ"א ,קרן שלם
מנהלת שירות קהילה
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יו"ר הנהלת קרן שלם
ראש מועצת מזכרת בתיה
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נהלי הרשמה
תוכנית הקורסים ניתנת לשינוי על פי הצרכים של קרן שלם.
ההרשמה לכל הקורסים מתבצעת עד חודש לפני תחילת הקורס.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה מראש של לפחות  25מועמדים.
על מנת להירשם יש למלא את טופס ההרשמה הנמצא בעמוד הבא.
בטופס הרישום יש לציין את שם הקורס ואת העיר בה מתקיים הקורס ,לדוגמא :התנהגות
מאתגרת ,חיפה.
טפסי הרישום יועברו ישירות למשרדי המפקחים הישירים או הארציים לאחר החתמת המנהל
הישיר ומנהל האגף לשירותים חברתיים.
באחריות הנרשם להעביר את הטפסים החתומים לידי האחראי על הרישום כמצוין ליד כל קורס
בחוברת.
עובד שלא קיבל הודעה בכתב או בעל פה מהמוסד המכשיר על קבלתו לקורס ,לא יוכל להגיע
לקורס.
קבלת המועמדים מותנית באישור של הממונים ושל הפיקוח המחוזי.
בחלק מן הקורסים יעברו המועמדים וועדת מיון על ידי וועדת ההיגוי של הקורס.
עובד/ת לא ישתתף/ת ביותר מקורס אחד בשנה.
בקורסים בהם ישנה זכאות לגמול השתלמות היא מותנית בעמידה בתקנות של גמול
השתלמות כפי שתוצגנה ע"י המוסד המכשיר.
ההשתתפות בתוכנית הקורסים וההשתלמויות כרוכה בתשלום על ידי המשתתפים כמצוין בכל
קורס.
דמי ההשתתפות יגבו על ידי המוסדות המכשירים.
ניתן להירשם לחלק מהקורסים גם מחוץ לאזור הגיאוגרפי של המחוז בהתאם לנוחות
ההגעה ובאישור הפיקוח המחוזי.

ייתכנו שינויים בתוכנית הקורסים וההשתלמויות ,התעדכנו באתר הקרן :

www.kshalem.org.il
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להלן רשימת הטלפונים של צוותי הפיקוח -
שם המפקח
מחוז
חיפה והצפון

מחוז
ת"א והמרכז

מחוז
ירושלים והשפלה

טלפון

גב' תמי רייזנר ,מרכזת האגף במחוז

04-8619164

04-8619466

גב' ניהאי בשארה

04-8619465

04-8619466

מר נביל קבלאן

04-6264900

04-8619466

גב' ענת שפרלינג

04-8619167

04-8619466

גב' הדס אביסדריס ,מרכזת האגף במחוז

15335125507 03-5125526

גב' סילבי אוחיון

15335125507 03-5125775

גב' אסתי ברבש-ברחד

15335125507 03-5125764

גב' לטיפה מנסור

15335125507 03-5125732

גב' חגית בוכריס

15335125507 03-5125737

גב' מימי ישראל ,מרכזת האגף במחוז

02-5085311

02-5085915

גב' תמר להבי

02-5085382

02-5085915

גב' הודא אבו סואי

02-5085347

02-5085915

02-5085381

גב' הילה חן
מחוז
דרום

פקס

02-5085915

גב' כוכבה סרוסי ,מרכזת האגף במחוז

08-6264948

08-6264913

גב' ליז דוד

08-6264776

08-6264913

גב' אדווה אהודה-גמליאל

08-6264909

08-6264913

גב' פועה לבנה-חדד

08-6264788

08-6264913

מפקח ארצי על תעסוקה

מר דני כץ

02-5085527

02-6708201

מפקח ארצי על האומנה והגיל
הרך
מפקחת ארצית על מסגרות
הארכת יום ,נוער וצעירים
מפקחת ארצית על מסגרות
פנאי ותוכניות תמיכה
מפקחת ראשית לתזונה

מר אריה שמש

02-5085528

02-6708201

גב' הילה רכס מליק

02-5085524

02-6708201

גב' טלי אלון

02-5085523

02-6708201

גב' סיגל ישראלי

03-7964808

03-5172402

בשאלות נוספות ניתן לפנות למשרדי קרן שלם לדוא"לtimna@kshalem.org.il :
או לטלפון 03-9601122 :

5

טופס הרשמה למועמד/ת
•
•
•
•
•

לא יתקבל טופס ללא האישורים הנדרשים
נא לצלם את הטופס לפי מספר המועמדים/ות.
נא לשים לב לנהלי ההרשמה המצויים בחוברת הקורסים
מילוי טופס זה אינו מהווה אישור השתתפות בקורס.
רק קבלת אישור כתוב או טלפוני מן המוסד המכשיר מאשר את ההשתתפות.

שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

טלפון בבית
)כולל קידומת(
כתובת מגורים
כולל מיקוד

טלפון נייד
כתובת דואר

אלקטרוני )בכתב
ברור(
שם המסגרת בה
עובד/ת
מס' פקס במסגרת
)כולל קידומת(
כתובת המסגרת
מקום ההשתלמות
)שם העיר(

תפקידך במסגרת
טלפון המסגרת
)כולל קידומת(

שם
ההשתלמות

אישור המנהל/ת הישיר/ה
הנני מאשר/ת ל  _____________________________ :להשתתף בתוכנית ההשתלמות כמפורט לעיל.
שם הממונה  ______________________ :תפקיד הממונה ____________________ :
חתימה  ________________ :תאריך _________________ :

אישור מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים
הנני מאשר/ת ל  _____________________________ :להשתתף בתוכנית ההשתלמות כמפורט לעיל.
שם המנהל/ת  ______________________ :שם הרשות ____________________ :
חתימה  ________________ :תאריך _________________ :

אישור המפקח/ת
הנני מאשר/ת ל  _____________________________ :להשתתף בתוכנית ההשתלמות כמפורט לעיל.
שם המפקח_______________________ :
חתימה  ________________ :תאריך _______________ :
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חדש!

חדש!

חדש!

טכנולגיות חכמות ככלי מסייע בעבודה
עם אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית
היקף  76 :ש"ש
קהל היעד  :מדריכים בעלי גישה וידע טכנולוגי מרצף השירותים בקהילה ,במחוז הצפון
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
מטרת הקורס :להנגיש טכנולוגיות מתקדמות וחדשות לשימוש המסגרות למען רווחתם
ואיכות חייהם של האנשים עם המוגבלות השכלית ,להעמיק את השימוש בכלים טכנולוגיים
קיימים ע"י הכשרת איש צוות ייעודי לנושא זה במסגרות היום.
תכנים מרכזים בקורס  :הכרות עם המחשב ויישומי אופיס ,הטכנולוגיה בשירות האנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית כולל התאמות ,הנגשה ועוד .הכרות עם כלים טכנולוגיים
מגוונים -מחשב ,טאבלט ,אביזרי מציאות מדומה וכד' .הכרות עם יישומים ,אפליקציות
ועולמות תוכן באינטרנט מותאמים לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
תנאי הקבלה לקורס –
א .במסגרת קיים לפחות מחשב אחד הנגיש לצוות ולחניכים ואשר לו חיבור אינטרנט.
ב .למועמד לקורס גישה וידע בסיסי ביישומי מחשב .על מנהל המסגרת לוודא זאת.
במסגרת הקורס ידרשו התלמידים להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
חיפה
מכללת ג'ון
ברייס,
ההסתדרות
46

מוסד מכשיר

מועד פתיחה
משוער

מדריכים
ומטפלים מרצף
השירותים
במחוז הצפון

מתכונת

לרישום

לימודים

נובמבר 2013

מכון מגיד
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 13מפגשים
בין השעות
09:00-14:00

ענת שפרלינג
04-8619167

קורסים למדריכים ומטפלים
קורס מדריכי תוכנית סביבה תומכת
היקף  76 :ש"ש
קהל היעד  :מדריכי תוכנית סביבה תומכת מרשויות ברחבי הארץ.
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
מטרות הקורס  :מתן כלים תיאורטיים ומעשיים למדריכי התוכנית על מנת לאפשר עבודה
מיטבית בקרב החניכים ומשפחותיהם.
תכנים מרכזים בקורס  :מושגים ותפיסות עכשוויות בנוגע לעולם המוגבלות השכלית ,חוקים
והגנה ,עמדות אישיות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית.
תוכניות קידום אישיות  -כישורי חיים ומיומנויות יומיום ,עם דגש על כלים יישומיים.
כלים בעבודה עם משפחה -תאום ציפיות ,המשפחה כלקוח ,ערכים מנהגים ורגישות תרבותית.
סנגור עצמי ומצוי זכויות ,הכרות עם הנושא החברתי מיני .
במסגרת הקורס יידרש המשתתף להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
מרכז הארץ

מוסד מכשיר

מועד פתיחה
משוער

מדריכי תוכנית
סביבה תומכת

מתכונת

לרישום

לימודים

דצמבר 2013

טרם נקבע
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 13מפגשים
בין השעות
09:30-14:30

טלי אלון
02-5085523

קורסים למדריכים ומטפלים
היכרות עם עולם המוגבלות השכלית
התפתחותית
היקף  20 :ש"ש
קהל היעד  :מזכירות ואנשי משק מרצף המסגרות והשירותים בקהילה.
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
זהו קורס מבוא המיועד להקנות ידע בסיסי לעוסקים בתחום.
מטרתו הינה הקניית מושגי יסוד בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית,
הכרת מאפיינים פסיכולוגיים ,חברתיים של אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.
במסגרת הקורס יערך סיור
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות
מקום

קהל יעד

הלימודים
מושב בית
יהושע,
מרכז
שיתופים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
מזכירות ואנשי
משק מרצף
המסגרות
והשירותים
בקהילה

מתכונת

לרישום

לימודים

דצמבר 2013
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מכון טראמפ

 4מפגשים בין
השעות
09:30-14:30

אריה שמש
02-5085528

קורסים למדריכים ומטפלים
היכרות עם עולם החינוך המיני -חברתי
היקף  60 :ש"ש
קהל היעד  :מדריכים ,מטפלים מרצף השירותים בקהילה
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
מטרת הקורס להגביר את מודעות משתתפי הקורס ומקומם כשותפים בתהליך החינוך
המיני-חברתי של האדם עם מוגבלות שכלית ,לברר את העמדות האישיות
שלהם ביחס למיניות האדם עם מוגבלות שכלית ,ולהתמודד עם דילמות סביב
נושא זה במעגל חייו .בנוסף ,להציג נהלים וחוקים ביחס לנושא במסגרות הטיפול.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
אני וגופי ,תקשורת וזוגיות ,עיצוב והבהרת עמדות של מטפלים בנושא אהבה,
מיניות וזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית ,פוטנציאל ומימושו באדם עם
מוגבלות שכלית בהקשר לזוגיות ומיניות,
מיניות וחוק בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית ,ומניעת ניצול מיני.
ניתוח מקרים וגיבוש דרכי התמודדות עם בעיות.
במסגרת הקורס יידרש המשתתף להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

אילת,
הספרייה
העירונית

כלל הצוותים
העוסקים בתחום
המוגבלות
השכלית
בעיר

נובמבר 2013

מכון טראמפ

 9מפגשים
בין השעות
08:30-14:30

פועה לבנה
חדד
08-6264788

טמרה,
המתנ"ס
העירוני

מדריכים
ומטפלים מרצף
השירותים
בטמרה ובאזור

נובמבר 2013

מכון טראמפ

 9מפגשים
בין השעות
08:30-14:30

נביל קבלאן
04-8619102
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קורסים למדריכים ומטפלים
פנאי לאנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית
היקף  76 :ש"ש
קהל היעד  :מדריכים ומטפלים מרצף השירותים בקהילה
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
מטרת הקורס להעלות את המודעות בקרב המדריכים והמטפלים לאיכויות הייחודיות של
הפנאי ,רכישת מיומנויות הדרכה בסיסיות בתחומי הפנאי הרלוונטיים לאוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית ,ולהיחשף למגוון פעילויות פנאי על מנת להעשיר את רפרטואר המדריכים בתחום.
תכנים מרכזיים בקורס :
פנאי כחוויה האישית ,פנאי ואיכות חיים ,עקרונות הפנאי  :בחירה חופשית ,גיוון ,ניסוי
וטעייה ,הנאה וטיפוח ,התנסות חווייתית בתחומי הפנאי :אמנות פלסטית ,משחקיה,
משחקי חברה ונופש פעיל ,בישול וגינון ,משחקי דרמה ותנועה.
במסגרת הקורס יידרש המשתתף להגיש עבודת גמר
במסגרת הקורס יערך סיור
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

חדרה,
ויצ"ו חדרה

מדריכים
ומטפלים מרצף
השירותים
בחדרה

נובמבר 2013

מכון טראמפ

 13מפגשים
אחת לשבוע
בין השעות
8:30-13:30

בני ברק,
מרפ"ד,
רבי יצחק
נפחא 9

מדריכים
ומטפלים מרצף
השירותים בבני
ברק

נובמבר 2013

מכון טראמפ

 13מפגשים
בין השעות
08:30-13:30

אסתי ברבש-
ברחד
03-5125764

ירושלים,
אוני'
העברית,
קמפוס הר
הצופים

מדריכים
ומטפלים מרצף
השירותים
במזרח ירושלים

נובמבר 2013

מכון מגיד

 13מפגשים
בין השעות
08:30-13:30

הודא אבו סואי
02-5085347
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תמי רייזנר
04-8619466

קורסים למדריכים ומטפלים
משפחתו של האדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית בקהילה
היקף  76 :ש"ש
קהל היעד  :מדריכים ומטפלים מרצף המסגרות והשירותים בקהילה ,בירושלים.
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
מטרות הקורס  :הכרת מעגל החיים של המשפחה ; פיתוח מודעות לקשר דיפרנציאלי עם
משפחת הילד בגילאים שונים ; גיבוש זהות מקצועית כבסיס לעבודה בשותפות עם בני
המשפחה; הקניית כלים לפיתוח תקשורת מועילה ומיטיבה עם משפחת הילד/בוגר עם
מוגבלות שכלית התפתחותית.
תכנים מרכזים בקורס  :המערכת המשפחתית ,תקשורת ותפקידים ,קשר עם השירותים בקהילה;
מעגל החיים ומעברים במשפחה; הורות כפרופסיה; חוויית המפגש עם הורי הילדים/הבוגרים –
התחברות לפן האישי-מקצועי; משמעות הקשר ,הרצף והשותפות עם ההורים מול צורכי הילד/בוגר
וקידומו; שותפות עם הורים – תנאים להצלחה וגורמים מעכבים; תקשורת אפקטיבית וכלים לפתרון
קונפליקטים ולשיפור התקשורת במצבי קושי; דילמות שכיחות ביחסים עם ההורים; הזדמנויות וקשיי
תקשורת במשולש מדריך/בן/הורים ; הצגת וניתוח מקרים.
במסגרת הקורס יידרש המשתתף להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום הלימודים

קהל יעד

ירושלים,
מכללת דוד ילין

מדריכים
ומטפלים
מרצף
השירותים
בירושלים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
נובמבר 2013

מתכונת

לרישום

לימודים
מכללת דוד ילין
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 13מפגשים
בין השעות
09:00-14:00

תמר להבי
02-5085382

קורסים למדריכים ומטפלים

קורסי התערבות מכילה למסגרות
היקף  57 :ש"ש
קהל היעד  :צוותים ממסגרות יום בקהילה
עלות הקורס  ₪ 100 :למשתתף
על הקורס :
ילדים ובוגרים רבים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מתמודדים עם בעיות
התנהגות לצד הקושי האינטלקטואלי .התפרצויות והתנהגויות מסכנות ,עלולות להכניס את כל
הסביבה למצב חירום.
מטרת הלמידה היא לצמצם את "מצבי החרום" ,הן מבחינת העוצמות האובייקטיביות של
ההתפרצויות והן מבחינת החוויה של הנוכחים.
על פי גישת ההתערבות המכילה ,ניתן להתמודד עם ההתנהגות המאתגרת תוך כדי
שמירה על כללים בסיסיים של מוסר ,חמלה אנושית ונורמות טיפוליות ,ולסיים את האירוע
במינימום זמן ובדרך המכבדת את המתפרץ ,אשר אינה משאירה אצלו משקעים ומפחיתה את
הסיכוי להתפרצויות נוספות.
מטרת התוכנית:
לתת כלים פיזיים ומנטאליים לאנשי הצוות כדי להרגיע את עוצמות התגובה של
המטופל על מנת להפחית במספר ההתפרצויות ,אורכן ותדירותן ,ולהכשיר את הצוות
לפתרון יעיל ומכיל תוך שימוש מינימאלי בהתערבות פיזית.
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

ירושלים,
מע"ש
שיח סוד

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

ירושלים,
מע"ש אלווין
אלקודס

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת
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קורסים למדריכים ומטפלים
התערבות מכילה – המשך
מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

טייבה,
מע"ש

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

רעננה,
מע"ש אלווין

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

חולון,
יום שהות
ארוך בי"ס
עמל ועוז

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

כפר קרע,
מע"ש ומרכז
יום סאלאם

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

בנימינה,
מע"ש

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

כרמיאל,
מע"ש כרמי
גיל ומרכז יום
בית גיל

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

תל שבע,
יום שהות
ארוך

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

אילת,
מע"ש

צוות המסגרת

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

התערבות
מכילה

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת
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קורסים למדריכים ומטפלים

סדנאות סנגור עצמי למסגרות
היקף  53 :ש"ש
קהל היעד  :צוותים ממסגרות בקהילה
עלות הסדנה  ₪ 100 :למשתתף
על הסדנה :
מטרת הסדנה להקנות לכל מעגלי המסגרת  :חניכים ,צוות ומשפחות הכרות עם מושגי יסוד
בסנגור עצמי ,למידה של עקרונות וערכים בתפיסת העולם המונחת בבסיס הסנגור העצמי
לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,ופיתוח תכנית עבודה הנגזרת מעקרונות אלו.
תכנים מרכזיים  :הסדנה תעניק ידע בנושאים כגון  :הגדרת סנגור עצמי ,סוגי מסנגרים,
בחינת עמדות אישיות ומקצועיות בנושאים רחבים הקשורים לעולם התוכן של סנגור עצמי
לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .
במהלך הסדנה נקדיש זמן לדיון במקרים ובדילמות הקשורות ליישום הגישה .הסדנה היא
חווייתית ותכלול התנסויות אישיות וקבוצתיות.
כחלק אינטגרלי מיישום התכנית תינתן הדרכה וליווי בהקמת קבוצת מסנגרים עצמיים מקרב
חניכי המסגרת.
משפחות החניכים ישותפו בתכנית ברמות שונות  :החל ממתן מידע על יישום התכנית ועד
להקמת קבוצת משפחות שתיפגש לצורך דיון בסוגיות הקשורות ליישום התוכנית והשפעתה.
בתום הסדנה תבנה תכנית עבודה מותאמת למסגרת.

הסדנה אינה מוכרת לגמול השתלמות
.
מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

אום אל פחם,
מע"ש

צוות המסגרת,
חניכים ומשפחות

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

עפרה ברגר

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

כפר ורדים,
מע"ש מארג

צוות המסגרת,
חניכים ומשפחות

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

עפרה ברגר

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת
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קורסים למדריכים ומטפלים

סדנאות סנגור עצמי – המשך

מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

ירושלים,
מע"ש שק"ל

צוות המסגרת,
חניכים ומשפחות

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

עפרה ברגר

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

באר שבע,
מע"ש יחד

צוות המסגרת,
חניכים ומשפחות

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

עפרה ברגר

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת

נתיבות,
מרכז יום
טיפולי

צוות המסגרת,
חניכים ומשפחות

יקבע בהתאמה
עם המסגרת

עפרה ברגר

תקבע
בהתאמה עם
המסגרת

המועמדים
ימסרו
באמצעות
מנהל המסגרת
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קורסים לרכזים ומנהלים
רכזי יום שהות ארוך
היקף  76 :ש"ש
קהל היעד  :רכזי יום שהות ארוך מכל רחבי הארץ
עלות ₪ 100 :
על הקורס :
מטרות הקורס :
הקנית כלים מכוונים לריכוז אפקטיבי ,בניית מסגרת ללמידת עמיתים וקניית מגוון כלים וגישות
להעשרת פעילות הפנאי במסגרות..
תכנים מרכזיים בקורס  :הכרות בסיסית עם עולם המוגבלות השכלית ורצף שרותי
הקהילה ,הכרות עם התע"ס החדש ועם אוגדן הפעילות למסגרות יום שהות ארוך.
מיומנויות ניהול -תקשורת בינאישית ,ניהול והנעת צוות ,עבודה בסביבה מרובת ממשקים,
ניהול קונפליקטים ,הצבת יעדים וקבלת החלטות.
עולם הפנאי – משחק ,הומור ודרמה ככלים מסייעים בעבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית.
סנגור עצמי והתערבות מכילה.
במסגרת הקורס יידרש המשתתף להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
תל אביב,
בית נט"ל
אבן גבירול
10

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
רכזי יום שהות
ארוך מכל רחבי
הארץ

מתכונת

לרישום

לימודים

נובמבר 2013

מכון מגיד

 13מפגשים
בין השעות
09:30-14:30

טפסי רישום
ומידע ישלחו
בהמשך
הילה רכס
מליק
02-5085524
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קורסים לרכזים ומנהלים

אבטחת איכות

)(ISO 9001

למנהלי מרכזי יום לגילאי + 21
היקף  100-120 :ש"ש
קהל היעד  :מנהלי מרכזי יום לגילאי  + 21מכל רחבי הארץ
עלות הקורס ₪ 200 :
על הקורס :
מטרות הקורס :להסמיך את המשתלמים למנהלי איכות למסגרות יום לגילאי ,+21
לצייד את המשתלמים בכלים שיאפשרו את מוכנותם להתעדה לתקן ISO 9001
להשביח את מיומנויותיהם הניהוליות של המשתלמים
תכנים מרכזים  :היכרות עם נושא ניהול האיכות בארגון וחשיבותו ככלי בניהול מרכז היום,
סטנדרטיזציה של ארגונים איכותיים ,היכרות עם מערכות איכות ניהול ,ארגון תהליכי ליבה,
כתיבת נהלים והוראות עבודה ,שביעות רצון לקוחות ,ואמנת שירות ,נושאים טיפוליים ושיקומיים נוספים .

במסגרת הקורס ידרשו התלמידים להגיש עבודת גמר
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
טרם נקבע

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
מנהלי מרכזי יום
מכל רחבי הארץ

מתכונת

לרישום

לימודים

ינואר 2014

טרם נקבע

אחת לשבועיים
בין השעות
09:00-14:30

טפסי רישום
ומידע ישלחו
בהמשך
דני כץ
02-6708154
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קורסים לרכזים ומנהלים
רכזי תוכנית סביבה תומכת –
מפגשי למידה מקצועיים
היקף  20 :ש"ש ) 4מפגשים בהיקף של  5ש"ש כל אחד(
קהל היעד  :רכזי סביבה תומכת מכל רחבי הארץ
עלות  :ללא עלות.
על המפגשים :
פורום ארצי לרכזי התוכנית בהנחיית הפיקוח הארצי והמחוזי ,אשר יאפשר מפגש
עמיתים ,העשרה הדדית ובנוסף הרצאות מקצועיות בתחומי תוכן הרלבנטיים לתפקידם.
תכנים מרכזיים :בניית תוכנית עבודה שנתית ,ניהול צוות וניהול תקציב ,תוכניות קידום אישיות
ושמירה על רצף התוכניות בין המסגרות השונות ,הנגשה קוגניטיבית – פישוט לשוני וסיור באתר
מונגש.
* שיח עמיתים יתקיים בחלקו הראשון של כל מפגש.
.
במסגרת ההשתלמות יתקיים סיור
המפגשים אינם מוכרים לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
מרכז הארץ

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
רכזי סביבה
תומכת מרחבי
הארץ

ינואר 2014

מתכונת

לרישום

לימודים
ללא מוסד
מכשיר
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 4מפגשים
לאורך השנה
בין השעות
09:00-15:00

טלי אלון
02-5085523

קורסים לרכזים ומנהלים
רכזי מועדונים חברתיים –
מפגשי למידה מקצועיים
היקף  30 :ש"ש ) 5מפגשים בהיקף של  6ש"ש כל אחד(
קהל היעד  :רכזי מועדונים חברתיים לגילאי  ,+21מכל רחבי הארץ
עלות ₪ 100 :
המפגשים נערכים בשיתוף אקים ישראל והחברה למתנ"סים.
על המפגשים :
השנה יערכו חמשה מפגשי למידה מקצועיים בנושאים שונים הקשורים לעולם
התוכן של המועדון החברתי.
המפגשים יערכו לאורך השנה ויתקיימו במקום נגיש לתחבורה ציבורית.
.
במסגרת ההשתלמות יתקיים סיור
המפגשים אינם מוכרים לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
מרכז
שיתופים,
בית יהושוע

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
רכזי מועדונים
חברתיים מכל
רחבי הארץ

טרם נקבע

מתכונת

לרישום

לימודים
מכון מגיד

 5מפגשים
לאורך השנה
בין השעות
09:00-15:00

טפסי רישום
ומידע ישלחו
בהמשך
טלי אלון
02-5085523

20

קורסים לרכזים ומנהלים

מנהלי ורכזי מתנדבים במסגרות הקהילה-
מפגשי למידה מקצועיים
היקף  30 :ש"ש
קהל היעד  :רכזי ,מנהלי ,מפעילי מתנדבים במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית מכל רחבי הארץ.
עלות ₪ 100 :
על המפגשים :
השנה יערכו חמשה מפגשי למידה מקצועיים בנושאים שונים הקשורים לעולם
התוכן של ניהול ההתנדבות במסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
תכנים מרכזים  :התנדבות בשעת חירום ,התמודדות עם מתנדב מורכב ,התנדבות של
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.
המפגשים יערכו לאורך השנה ויתקיימו במקום נגיש לתחבורה ציבורית.
.
המפגשים אינם מוכרים לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים
ת"א ,בית
נט"ל
אבן
גבירול10

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
העוסקים בתחום
ניהול ,ריכוז
והפעלת
מתנדבים
במסגרות של
אנשים עם
מוגבלות שכלית

מתכונת

לרישום

לימודים

דצמבר 2013

אשלים
בשיתוף ג'וינט
התנדבות

 5מפגשים
לאורך השנה
בין השעות
09:00-15:00

טפסי רישום
ומידע ישלחו
בהמשך
אריה שמש
02-6708273
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קורסים לעובדים סוציאליים
הכשרת רפרנטים
לחינוך חברתי מיני
היקף  126 :ש"ש *
קהל היעד  :רכזי תחום מוגבלות שכלית ועו"סים וותיקים ,בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ברשויות המקומיות.
עלות הקורס ₪ 200 :
מטרות הקורס :

הכשרת אנשי מקצוע מהשדה לרפרנטים לנושא המיניות על ידי מתן כלים לביצוע
התערבויות שונות  :חינוך ,ייעוץ ,הדרכה ,ליווי ,זיהוי מצבי סיכון בתחום המיני) .חשוב לציין
כי אין מדובר בטיפול מיני ,טיפול כזה מצריך הכשרה נפרדת וספציפית(.
הכשרת אנשי המקצוע לביצוע התערבויות ראשונית בתחום המיני החברתי ברמת
הפרט ,המשפחה ואנשי הצוות ,הקניית כלים לבחינה ושיקול דעת מהי ההתערבות הנדרשת
ביצועה ובמידת הצורך הפנייה ,בהתאם לנהלים ,לגורם טיפולי חיצוני.
תכנים מרכזיים בקורס :

עמדות אישיות וחברתיות ומושגים בסיסים ביחס למיניות האדם ,התפתחות מינית ברצף
החיים ,היבטים :פיזיולוגיים ,פסיכולוגיים וחברתיים ,התפתחות פסיכו סקסואלית של אנשים
עם מוגבלות שכלית.
מצבי סיכון -פוגעים ונפגעים ,התנהגות מותאמת ושאינה מותאמת ,איתור ,זיהוי והתערבות
ראשונית במצבי פגיעה ,היבטים חוקיים וחוות דיווח ,כלים להתערבות ברמת המשפחה -
עמדות הורים ,עבודה מול משפחות ,כלים להתערבות במשפחה .התערבות ברמת הצוות-
עמדות אנשי הצוות ,עבודה מול הצוות.
קריטריונים לקבלה לקורס –
א.

וותק של שלוש שנים לפחות בעבודה עם אוכלוסיות עם מוגבלות שכלית .

ב.

עדיפות לבעלי ניסיון ורקע בעבודה קבוצתית עם צוותים במשפחות.

במסגרת הקורס ידרשו התלמידים להגיש עבודות גמר
הקורס מוכר בחלקו לגמול השתלמות
* היקף השעות כולל שעות תיאוריה ושעות פרקטיקום.
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קורסים לעובדים סוציאליים
הכשרת רפרנטים
לחינוך חברתי מיני  -המשך

מקום

קהל יעד

הלימודים
בה"ס
המרכזי
לעובדי רווחה
הדר דימול,
ז'בוטינסקי 1
רמת גן

רכזי תחום
מוגבלות שכלית
התפתחותית
וותיקים ברשויות
המקומיות

מועד פתיחה

מוסד

מתכונת

משוער

מכשיר

לימודים

דצמבר 2013

בה"ס
המרכזי
לעובדי
רווחה,
הדר דימול
רמת גן

 21מפגשים
אחת לשבועיים
בין השעות
09:00-14:30
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לרישום

טפסי רישום ומידע ישלחו
בהמשך
אריה שמש
02-6708273

קורסים לעובדים סוציאליים
מיומנויות בהדרכת הורים
לעו"ס במחוז הדרום
היקף  96 :ש"ש*
קהל היעד  :רכזי תחום מוגבלות שכלית ועו"סים וותיקים ,בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
ברשויות המקומיות במחוז דרום.
עלות הקורס ₪ 100 :
על הקורס :
הורים רבים פונים בבקשה לקבל הדרכה הורית בנושאים שונים של כללים ,גבולות,
קשיי התנהגות ,יחסים בין אחים וכדומה וחשוב שנוכל לתת להם מענה בצורה מקצועית
והולמת .ההדרכה מאפשרת להורה להתחבר לתפיסת עולם דרכה הוא יכול להבין את
התנהגות הילד ואת האינטראקציה הנרקמת עמו וכמובן ,לרכוש כלים מעשיים
להתמודדות עם מגוון מצבים ואינטראקציות.
מטרות הקורס :
להקנות לעו"סים מיומנויות להדרכה וליווי הורים ומשפחות לילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות
שכלית מודל ההקניה יתייחס לליווי בטיפול ממוקד.
תכנים מרכזיים :
•
•
•
•
•
•

עקרונות הדרכת הורים :הקניית כלים אפקטיביים לעבודה עם הורים
גישות ומודלים חדשניים בנושא הדרכת הורים
מיומנויות הדרכה פרטנית וייעוץ למשפחה במגוון רחב של מצבים .
הורים כשותפים למעשה החינוכי ,סנגור עצמי .
התמודדות משותפת של ההורים לילד עם מוגבלות שכלית.
רכישת מושגי יסוד בחשיבה מערכתית ,והבנת הדינאמיקה של היחסים במשפחה.

* היקף השעות הנ"ל מתייחס ל  52ש"ש תיאוריה 20 ,ש"ש פרקטיקום 24 ,ש"ש סופרויז'ן
במסגרת הקורס ידרשו התלמידים להגיש עבודת גמר
הקורס מוכר בחלקו לגמול השתלמות
מקום

קהל יעד

הלימודים
באר שבע

עו"סים ברשויות
המקומיות

מועד פתיחה

מוסד

מתכונת

משוער

מכשיר

לימודים

טרם נקבע

בה"ס
המרכזי

 12מפגשים
בין השעות
09:00-15:00
ו 6מפגשי
המשך
לסופרוויז'ן
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לרישום

כוכבה סרוסי
08-6264948

קורסים לעובדים סוציאליים

התערבות במשפחות לילדים עם מוגבלות
שכלית בגיל הרך
ירושלים
היקף  72 :ש"ש*
קהל היעד  :עו"ס משתתפי פורום הגיל הרך של עיריית ירושלים הכולל  :עו"ס מהרשות המקומית,
ממעונות היום השיקומיים ,מהמרכזים להתפתחות הילד של קופות החולים ומבתי החולים בירושלים.
עדיפות לעובדים ניסיון של שנתיים ומעלה.
עלות הקורס ₪ 100 :
מטרות הקורס :
פיתוח מומחיות בטיפול במשפחה במצבי מעבר ומשבר עקב לידת ילד עם נכות התפתחותית.
פיתוח תפיסת עבודה משולבת של כל העוסקים בטיפול בילדים בגיל הרך עם נכות התפתחותית ובני
משפחותיהם -יצירת רצף טיפולי ,פיתוח תפיסת המשפחה כשותפה מרכזית בתהליך הטיפולי.
תכנים מרכזים :
התפתחות משפחה ולידת ילד עם צרכים מיוחדים והשפעתה על המשפחה הגרעינית והמורחבת.
התערבות בזמן משבר ,התפתחת תקינה ואב נורמלית -מושגים ותפיסות עכשוויות
 -Case Managementיחסי הגומלין בין העו"ס למשפחה
התמודדות העו"ס  -התמודדות רגשית במפגש עם הנושא ,כולל אובדן ומצבי משבר.

במסגרת הקורס ידרשו התלמידים להגיש עבודת גמר
הקורס מוכר בחלקו לגמול השתלמות
* היקף השעות כולל שעות תיאוריה ושעות פרקטיקום.

מקום

קהל יעד

הלימודים
ירושלים

עו"ס משתתפי
פורום הגיל הרך
של עיריית
ירושלים

מועד פתיחה

מוסד

מתכונת

משוער

מכשיר

לימודים

ינואר 2013

בה"ס
המרכזי
לעובדים
בשירותי
הרווחה,
הדר דימול
רמת גן

 11מפגשים
אחת לשבועיים
בין השעות
09:00-14:30
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לרישום

טפסי רישום ומידע ישלחו
בהמשך
תמר להבי
02-5085382

קורסים למתנדבים
היכרות עם עולם המוגבלות השכלית
התפתחותית למתנדבים
היקף  :משתנה בהתאם לצרכי המסגרות והרשויות
קהל היעד  :מתנדבים העוסקים בהדרכת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות
שונות בקהילה
עלות הקורס  :משתנה בהתאם למסגרות השונות.
על הקורס :
זהו קורס מבוא המיועד להקנות בסיס לעוסקים בתחום.
מטרת הקורס הינה הקניית מושגי יסוד בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
הכרת מאפיינים פסיכולוגיים ,חברתיים של אוכלוסייה על מוגבלות שכלית התפתחותית
והכרת הערכים המנחים את הטיפול באוכלוסייה.
במסגרת חלק מהקורסים יערך סיור
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

מקום

קהל יעד

הלימודים

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער

מתכונת

לרישום

לימודים

מבשרת ציון

מתנדבי
המסגרות
השונות בעיר

טרם נקבע

מכללת דוד
ילין

 4מפגשים
בימי ג'
בין השעות
09:00-13:00

תמר להבי
02-5650141

נופשון קרני
שומרון

מתנדבי נופשון
קרני שומרון

טרם נקבע

מכון מגיד

 4מפגשים
בימי ג'
בין השעות
09:00-13:00

חגית בוכריס
03-5125765
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קורסים למתנדבים

הכשרות צופי צמי"ד –
מתנועת הצופים העבריים בישראל
תכנית שילוב צופי צמי"ד מיועדת לתת הזדמנות שווה לאנשים עם נכויות לממש את זכותם לפעילות פנאי
משלבת הטומנת בחובה הנאה וחינוך לערכים.
בתוכנית צמי"ד  250מדריכים לחניכים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ב 70 -קבוצות.
צופי צמי"ד הם חניכים מן המניין ושותפים מלאים לפעילות השבועית השוטפת כמו גם לאירועים
ולמפעלים המיוחדים ,דוגמת טיולים ומחנות קיץ.
הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
קורס תנועתי ,סמינר הנהגתי ,עשרה מפגשים שנתיים )אחת לחודש( לכל הנהגה )מחוז( ,ליווי אישי בימי
פעילות ושיחות אישיות.
מפגשי הדרכה והעשרה לקהלי יעד נוספים :מרכזים בוגרים ,מרכזים צעירים ,ראשי גדודים ,כמאתיים
מדריכים "רגילים" המשלבים חניך צמי"ד בקבוצה הצופית הרגילה כולל מפגשי אוריינטציה לחניכי הקבוצות
המשלבות .

מקום

קהל יעד

הלימודים
צמי"ד
תנועת
הצופים בכל
רחבי הארץ

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
מדריכים
מתנדבים
מתנועת הצופים

במהלך שנה"ל

מתכונת

לרישום

לימודים
מגוון מרצים
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לאורך כל
השנה

נעמה ארדון
מנהלת
מחלקת צמיד
054-2440176

קורסים למתנדבים

הכשרות שבטי יובל –
מתנועת בני עקיבא
שבטי יובל הינם שבטים/קבוצות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,הפועלים למתן מענה ערכי וחברתי ובדגש על
שוויון הזדמנויות תוך שאיפה לשילוב מלא ושאיפה לשינוי עמדות ויחס כלפי השונה בחברה.
הפעילות כוללת :סיפורים ,הצגות ,שירה ,יצירה ומשחקים בנושאים שונים.
כיום פועלים ברחבי הארץ למעלה מ 60שבטים.
תנועת בני-עקיבא בישראל היא תנועת נוער ציונית דתית חלוצית ,המושתת על ערכי תורה ועבודה.
מטרת התנועה היא חינוך דור נאמן ומסור לעמו ,תורתו ,ארצו ומדינתו ,המגשים באורחות חייו את רעיון תורה
ועבודה ,מתוך מעורבות ותחושת אחריות לכלל ולפרט.

מקום

קהל יעד

הלימודים
שבטי יובל,
תנועת בני
עקיבא

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
מדריכים
מתנדבים
מתנועת בני
עקיבא

במהלך שנה"ל

מתכונת

לרישום

לימודים
מגוון מרצים
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לאורך כל
השנה

אורית תמרי
רכזת שבטי
יובל
052-3662678

קורסים למתנדבים
הכשרות בלב בתיה –
מתנועת בנות בית יעקב בתיה
תנועת בנות בית יעקב בתיה הינה תנועת נוער חרדית ,הרביעית בגודלה בארץ ,המפעילה כ 60,000 -בני
נוער במסגרת חינוכית בלתי פורמאלית של נוער מחנך נוער.
התנועה פועלת להפצת ערכי היסוד המובילים אותה ועומדים בבסיס פעילותה:
התורה כאמת אבסולוטית ,ערבות לאומית ,אהבת הארץ ,וולונטריות ,אקטיביזם חברתי וטיפוח מנהיגות.
התנועה פותחת את שעריה בפני נוער עם מוגבלות שכלית ברמות שונות ומאפשרת להם להשתלב בפעילות
החברתית המגוונת הקיימת בתנועה.

תכנית בלב בתיה מאפשרת לנערות עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות שונות להשתלב בפעילות
התנועה ולהפוך לחניכות מן המניין.
שילובן של חניכות אלו נעשה באופן קבוצתי ואף בשילוב יחידני בקבוצות נורמטיביות תואמות גיל.
התנועה מקדישה משאבים ומחשבה על מנת שהשילוב יתבצע באופן מקסימלי ויעצים את שני הצדדים:
החניכות עם הפיגור השכלי והחניכות הנורמטיביות.
בפעילות התנועתית משתתפות באופן קבוע חניכות עם מוגבלות שכלית התפתחותית קל עד בינוני ,ובמקרים
נדירים יותר -גם בנות עם פיגור עמוק.
בסך הכול ,מדובר בלמעלה מ 500 -חניכות עם מוגבלות שכלית התפתחותית ) פיגור שכלי( המשולבות
בתנועה.
מקום

קהל יעד

הלימודים
בלב בתיה,
בנות בית
יעקב בתיה

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

משוער
מדריכים
מתנדבים
מתנועת בנות
בית יעקב בתיה

במהלך שנה"ל

מתכונת

לרישום

לימודים
מגוון מרצים
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לאורך כל השנה

שבי אקשטיין
רכזת
02-5015444

קורסים אקדמיים
אבחנה כפולה –
אנשים המתמודדים עם מוגבלות שכלית והפרעה
נפשית
היקף  28 :ש"ש
קהל היעד  :סטודנטים לתואר שני מתחומי הרווחה הבריאות והחינוך ; שומעים חופשיים מתחום
הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
עלות הקורס  :ע"פ נהלי האוניברסיטה לשומעים חופשיים.
על הקורס :
קורס ראשון וייחודיי בתחומו באקדמיה ,אשר יתקיים במסגרת החוג לבריאות נפש
קהילתית באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף ביה"ח שניידר ובית איזי שפירא ,יחידת הבריאות של
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,ובתמיכת קרן שלם.
אוכלוסיית האנשים המתמודדים עם אבחנה כפולה ,קרי מוגבלות שכלית והפרעה נפשית ,מוערך
בכ 40% -מכלל האנשים עם מוגבלות שכלית .מוגבלות שכלית מעלה את הסיכון להפרעות נפשיות
פי ארבעה ומלווה בצמצום פעילות יומיומית ,ביחסי אנוש ובאפשרויות להגשמה עצמית .באופן
פרדוקסלי ,הסיכון המוגבר מלווה בנגישות פחותה של שירותי בריאות נפש.
מטרות הקורס  :להעלות את המודעות ולקדם בקרב נותני שירותים בתחום בריאות הנפש
ידע והבנה של האתגרים הנפשיים ,הרגשיים והחברתיים של אנשים עם אבחנה כפולה.
תכנים מרכזים  :חשיבות הנושא של אבחנה כפולה ,כולל קידום עמדות חיוביות בהתייחס
לאפשרויות השיקום וההשתלבות בקהילה של אנשים עם אבחנה כפולה ,זיהוי הסימפטומים,
האתגרים והצרכים של אנשים עם אבחנה כפולה ,בחינת דרכי התמודדות עם אבחנה כפולה,
כולל התאמת התערבויות פסיכו-חינוכיות קיימות.
מתכונת ההוראה בקורס היא על פי מודל ההנחיה המשותפת ) (Co-teachingעל כן
ישולבו בקורס מרצים ואנשי מקצוע אשר יציגו נקודות מבט שונות.
מקום

קהל יעד

הלימודים
אוניברסיטת
חיפה

מועד פתיחה

מוסד מכשיר

מתכונת לימודים

לרישום

משוער
סטודנטים
לתואר שני
מתחומי
הרווחה,בריאות
וחינוך
שומעים
חופשיים מתחום
הטיפול באנשים
עם מוגבלות
שכלית

סמסטר ב'
תשע"ד

אוניברסיטת
חיפה,
החוג לבריאות
נפש קהילתית
בשיתוף מכון
טראמפ ,בית
איזי שפירא
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ימי ד'
10:00-12:00

תמנע גבאי מרקביץ
03-9601122
רקפת צחור
אוני' חיפה
04-8240285

קורסים אקדמיים
תזונת האדם עם הצרכים המיוחדים
היקף  28:ש"ש
קהל היעד :סטודנטים לתואר בוגר בחוג למדעי התזונה ,שנה ג' בחוג למדעי התזונה ,הפקולטה
לחקלאות ,רחובות.
על הקורס :
קורס חדש וייחודיי בתחומו .הקורס בשיתוף יחידת הבריאות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית במשרד הרווחה ובתמיכת קרן שלם.
אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים ,הינה אוכלוסייה החשופה לריבוי בעיות הקשורות בתזונה מטעמים
אורגניים וסביבתיים .יתר על כן ,בעלי צרכים מיוחדים נוטים לפתח תחלואה נלווית הדורשת מצידה
התערבות תזונתית .הטיפול התזונתי באוכלוסיות אלה נמצא יעיל וחיוני לשיפור המצב התזונתי-בריאותי,
אולם הדרך להשגתו רוויה מכשולים ומהווה אתגר משמעותי עבור הדיאטנים.
מטרות הקורס:
הבניית שינוי משמעותי בעמדות כלפי אוכלוסיית האדם עם מוגבלות שכלית ובעלי צרכים מיוחדים
שיפור משמעותי בידע הכללי ובידע הקשור בנושאי תזונה ובריאות בקרב אוכלוסיה זו,
מתן כלים בסיסיים לקראת הכשרה מעשית בתזונה קלינית ,אשר יאפשר עבודה מקצועית וראויה של
דיאטנים עם אוכלוסייה ייחודית זו ,על גווניה השונים

תכנים מרכזיים בקורס :
הכרות לעומק את אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים מינקות ועד בגרות ,הכרות עם מערך הטיפול התומך הרב
מקצועי במוסדות השונים ,באשפוז ובקהילה.
הכרות עם ההיבטים השונים )אורגניים וסביבתיים( המשפיעים על תזונת האדם בעל הצרכים המיוחדים
הכרות עם מגוון הכלים לביצוע הערכה תזונתית אופטימאלית באוכלוסייה זו ובמצבים קליניים שונים.
לימוד מערך הטיפול התזונתי במגוון בעיות שכיחותו אופייניות ,חשיפה לפעילויות הקשורות בקידום בריאות
בקרב אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים

מקום
הלימודים
החוג למדעי
התזונה,
הפקולטה
לחקלאות,
רחובות

קהל יעד

סטודנטים
לתואר בוגר
בחוג למדעי
התזונה ,שנה ג'

מועד פתיחה
משוער

מוסד מכשיר

סמסטר ב'
תשע"ד

הפקולטה
לחקלאות,
רחובות
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מתכונת
לימודים
ימי ד'
13:00-15:00

לרישום

תמנע גבאי
מרקביץ
03-9601122

ידיעון
לשנה"ל תשע"ד
2013-2014
משתלמים

כיוונים ומגמות
ללימודים חדשניים
לאנשי מקצוע בתחום המוגבלות
השכלית התפתחותית ) פיגור שכלי (

קרן שלם
שד' מנחם בגין5 ,
בית דגן50200 ,
טל' – 03-9601122
פקס – 03-9604744
www.kshalem.org.il
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