
קורס מדריכי 
זום

חבר.פרוייקט חדש של צוות נט



מהות הפרוייקט

לאנשים עם , העברנו קורס דרך הזום
.מוגבלות שכלית

הקורס הכשיר אותם לשמש כמדריכים 
. בקבוצות זום חברתיות

בוגרי הקורס ידריכו קבוצות זום  
לאנשים אחרים עם מוגבלות שכלית



?איך הכול התחיל

חבר מציע רשת חברתית  .נטפרוייקט•
ואתר חדשות מונגשים לאנשים עם  

.מוגבלות שכלית

עם התפרצות מגפת הקורונה הצענו •
חבר להצטרף לקבוצות  .למשתמשי נט

כמענה לבדידות ולשעמום  , חברתיות בזום
.והבידודיםשיצרו הסגרים 

,  לאחר למעלה משנה של פעילות בזום•
שיאפשר לאנשים , פתחנו קורס הכשרה

עם המוגבלות עצמם להצטרף לצוות  
.ההדרכה של קבוצות הזום



תכני הקורס

:מיומנויות הדרכה
היכרות

בניית מערך פעילות

הענות לשונות בקבוצה

...ועוד

:מיומנויות תפעול הזום
התמצאות במסך הזום

מיקרופון ומצלמה

ניהול משתמשים

...ועוד



משתתפי הקורס

משתתפים  9את הקורס סיימו 
מבחירה שלהן או בשל , נוספות עזבו בשלב מוקדם2)

(אילוצי המסגרת

מהקהילה4משתתפים ממסגרות דיור ו5•

4-ו, משתתפים וותיקים בקבוצות הזום שלנו5•
.משתתפים שלא היו בקבוצות הזום שלנו בעבר

(  ראו במפה)משתתפים מכל רחבי הארץ •



מפגש בין תרבותי

משתתפי הקבוצה הגיעו מכל גווני  •
.יהודים וערבים, דתיים וחילוניים: החברה

: הקבוצה המגוונת הציבה בפנינו אתגרים•
,  הצורך לנהל את הקורס בשתי שפות

והמחסור בתכנים תרבותיים המוכרים  
(כמו שירים ותוכניות טלוויזיה)לכולם 

הגיוון פתח בפנינו אפשרויות ללמידה על  •
וזימן לנו  , ועל פתיחות לשונות, תרבויות

חוויה משותפת –שיחה על חווית האחרות 
. לכל משתתפי הקבוצה



סיכום הקורס

בסיום הקורס התקיים טקס בהשתתפות  •
ובני , צוות מהמסגרות, נציגים רשמיים

משפחה

קיבלנו תגובות נלהבות מהמשתתפים  •
מבני המשפחה ומהצוות  , עצמם

המקצועי במסגרות

הצוות המקצועי מהמסגרות השונות  •
הצביע על תרומת הקורס לתחושת  

,  לתהליכי וויסות עצמי, המסוגלות
.ולביטחון ביצירת קשרים חברתיים



?אז איך היה

עדויות משתתפים
!  לא החסרתי מפגש אחד. אני אהבתי את זה מאוד

.אפילו מהאשפוז בבית חולים התחברתי לקורס

.זה מדהים. להיות מדריכה זה ואו

וללמוד זום, להכיר חברים חדשים–הקורס זה כיף לי 

עדויות אנשי צוות
הוא הפך לאירוע  –החניכות חיכו לקורס בהתרגשות 

.המרכזי של השבוע

וגאה  , כל כך פתוח-אף פעם לא ראיתי אותו ככה 
.בעצמו

משבוע לשבוע ניתן היה לראות שיפור ביכולת  
(של החניך)הוויסות והריכוז 



?מה הלאה

המדריכים יעבירו קבוצות זום חברתיות בליווי  
חבר.מנטאנשי צוות 

2021חבר מסתיים בסוף .נטפרוייקטתקצוב 

הקבוצות  , הפרוייקטאם לא ימצא תקציב להמשך 
החברתיות יוכלו להימשך בליווי אנשי צוות  

מהמסגרות

קיבלנו מספר בקשות להצטרף לקורס המדריכים  
יפתח  , אם מימון הפרויקט יימשך–הבא שיפתח 

2022קורס נוסף בראשית 



....תודה

מטה ישראל  –ולאלי אפריאל , משרד הרווחה–לענת פרנק 
, על העידוד לניסיונות חדשים, דיגיטלית על התמיכה בפרוייקט

.תודה מייוחדת לענת על היעוץ המקצועי. ועל האכפתיות

ש בשפרעם על "מנהלת מרכז יום ומע-למונתהא קוסוקסי 
על הליווי וההשקעה  , היוזמה להפיכת הפרוייקט לרב תרבותי

.המרובה

על שליוויתן  , ש בשפרעם ובראשן עביר סויטאת"למדריכות המע
על התיווך ההנגשה והתרגום ועל , אותנו לאורך כל הקורס
.השותפות לאורך הדרך

ס בדירת  "לציפי מן מנהלת מועדון מעגלים בנתניה וללאה כהן עו
על הליווי הקשוב למשתתפים מהמסגרות  רחלים–עלי שיח 

. שלכן



משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית
במשרד לשוויון חברתי

http://www.mayer-johnson.com/category/symbols-and-photos
https://www.n2y.com/products/symbolstix
http://www.wix.com/

