
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.01.22תאריך עדכון : 
 
 
 

 
 מקבץ תכניות 

קצועית ממיכה ת -תמר מענק

 ותים חברתייםרחלקות לשימב
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 הקדמה 

 
 הבאהחברתיים, הינה תכנית עית במחלקות לשירותים תמיכה מקצו -תמר מענק

ומיים אשר טרם זכו למענה, מתן מענים לצרכים מקצועיים מקולתת קדם ל
איכות השירות הניתן על ידי   של המחלקות ובשיפור ןבמטרה לתמוך בחיזוק

 הרשויות לאדם עם מוגבלות ומשפחתו. 
הטמעת עקרונות מנהל מוגבלויות במשרד רווחה מטרה נוספת של התכנית הינה 

שפתי,  והביטחון החברתי, והשינוי הכרוך בהם ובכלל זה שינוי ארגוני, תפיסתי,
 .והתאמת דרכי העבודה

הטיפול בתא המשפחתי אשר בו  , לטפח ולפתח אתםדקלת עוד מבקשת התכני
מחלקות ורווחה והביטחון החברתי נהל מוגבלויות אשר במשרד המי,  קרן שלם

 . רואים חשיבות רבהת, הרווחה ברשויות המקומיו
 

  מחקר הערכהבוהוא לווה  2021ל התכנית יצא לדרך בשנת המחזור הראשון ש
יות משמעותי  בו הרשו וארו של המענק ועד כמה למדה הקרן על חשיבות ממנו 

 ידום המטרות שהוגדרו עבורו. מסייע בקאכן המענק חשוב מצד אחד ומנגד ו
 

פנו עבורכם מדגם , אס2022לשנת גיש בקשה למענק על מנת לסייע לרשויות לה
 .2021מהלך שנת של תכניות אשר  יצאו לפועל ב

 
, ובו המלצות לבניית   המעשהחוכמת  –תמר מסמך ממליצים לעיין בסף, אנו בנו

הן מתוך מחקר ההערכה ומתוך הפרקטיקה של ליווי התכניות  התכניות שנאספו 
 על ידי צוות קרן שלם.

 
  ,הצלחה בברכת 

 
 מרקביץ גבאימנע ת

 מנהלת פיתוח מקצועי 
 קרן שלם

 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/grant/%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94/?taxgr=13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועצה אזורית בני שמעון                          
   2021ת שנ

 
מס'   שם המרצה  א נושא המפגש/סדנ  מס' 

 שעות 
 הערות 

 ICFמודל  -שירות מכוון אדם 1
 ועקרונות עבודה שנגזרים ממנו

 מצגת -מקוון  2 הילה שבורון

  -בחנהלת האתהליך האבחון וקב 2
 ש"הנוהל הפניה וועדות אבחון מ

 הילה שבורון
ונציגת מנהל 

 מוגבלויות

 מצגת -מקוון  2

מלווה את מקום העו"ס כ 3
: ציפיות, רצוי מול מצוי, המשפחה

 תסכולים וכו'

מצגת, חלוקה   –מקוון  2 הילה שבורון
 לחדרים

עבודה עם משפחות בצמתי   4
, התלבטויות החיים השונים

 טות וקבלת החל

 מצגת, קבוצות דיון  –מקוון  2 ןגולדממאיה 

פיתוח עצמאות ואוטונומיה אצל   5
לויות, בדגש על  ילדים עם מוגב

 מש"ה

מצגת, סרטונים,  –מקוון  2 מאיה גולדמן
 חלוקה לחדרים

מיניות, חברה  -גיל התבגרות 6
 ופנאי בדגש על אנשים עם מש"ה

 מפגש פרונטלי בבני שמעון 2.5 מאיה גולדמן
ת חולקות  מועצושתי ה

        תשלום עבור הנסיעותב
אוריינטציית   -מעבר לבגרות 7

, מסגרות חוץ, מרכזי יום,  עתיד
 תעסוקה, פנאי, חברה 

התייחסות למענים בקהילה עבור  
 אדם עם אוטיזם ומש"ה

 מאיה גולדמן
 
 

מפקחות משרד 
הרווחה אזור 

 דרום 

 מקוון 2

ניהול תיק  –מפגש סיום וסיכום  8
ם  אתגריאגף, העובד ב

והתמקמות, הכרת מודלים 
וש דרכי פעולה לתמיכה, וגיב

 וליווי משפחות מיוחדות.תיווך 
 

עבודה בישובים כפריים, עבודה  
 מערכתית עם שותפים

 מקוון  2 הילה שבורון

  16 סה"כ  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   גליל מערבימועצה אזורית 
   2021ת שנ

 
 נושא המפגש/סדנא  מס' 

 
 שם  

 המרצה 
 הערות  מס' שעות 

המודל וון אדם וכת מושירו 1
 הביופסיכוסוציאלי

  4 ד"ר מינה רז 

  2 אורי גור דותן מוגבלויותהיכרות עם סוגי  2
מבוא למוגבלות שכלית  3

 התפתחותית ולקויות למידה
  2 ד"ר דליה ניסים

תפיסת מינהל מוגבלויות, מבנה  4
המינהל, רצף שירותים במינהל, 

דרכי עבודה של המחלקות 
 ייםחברת לשירותים

  4 י רייזנרמת

זכויות ואמרת האו"ם חוק שוויון  5
בדבר זכויותיהם של אנשים עם  

 מוגבלות 

  2 יונית אפרתי 

  2 אורי גור דותן מגמות בתחום האפוטרופסות  6
ילדות עם מוגבלות התפתחותית   7

תקינה ומעוכבת, אתגרי תהליך  
 המעבר לבגרות והתבגרות

אביבית וגמן 
 שינגרוס 

2  

  1 ליביה דוד  נהל השלישי/זקיי הגפיינאמ 8
  1 ררחל לישנסקי מפגש עם משפחה  9

הגדרות להתנהגות מאתגרת וויסות  10
 חושי

  2 יעל יושעי 

סיפור מקרה של התמודדות עם   11
 מסגרת בתנהגות מאתגרת 

  2 ענת גבע טרן

בצמתים  מתן ליווי למשפחות  12
מרכזיים הכוללים את שלב 

סגנונות   סיום;ספר והאבחון, גן, בית 
של הורות; התאמת הליווי להורים;  

 ת סיוע בבחירת מסגר

  4 ענת זכאי 

ד"ר קרוליין  עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות   13
 גוטמן 

2  

  2 תמי רייזנר סיכום הקורס 14
  32 סה"כ  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיריית נתיבות 
   2021ת שנ

 
שם   המפגש/סדנא נושא  מס' 

 המרצה 
 הערות  מס' שעות 

מבוא  –יות בלווגמ ודילימ 1
  וסקירתירות מוכוון אדם לש

 מודלים  

  1.5 מורן רן 

2 ICF – היכרות עם מודל ה- ICF  
 סוציאלית -פסיכו-והראייה הביו

  1.5 מורן רן 

לפרקטיקה עקרונות  מתיאוריה  3
תיאורי    ICF -שירות מוכוון אדם ו

 שטח דוגמאות ומקרה 

  1.5 מורן רן  

ן  מוכוונגישות ושילוב בשירות   4
הנגשה קוגניטיבית,  – אדם

ית וחושית, עזרים נגישות פיז
 וטכנולוגיה מסייעת

  1.5 מורן רן  

תהליכי אבחון והערכה ותרומתם  5
היכרות  – לשירות מוכוון אדם 

עם עולם האבחון תוך מיקוד 
 במידע שניתן לאסוף מאבחונים 

  1.5 מורן רן  

כיצד  –אינטייק מוכוון אדם  6
מידע,  ספים ת ואושואלים שואלו

 ?בראייה מוכוונת אדם

  1.5 מורן רן  

אישית מוכוונת בניית תוכנית  7
המלצות   יצירת  –אדם

והתערבויות עבור מקבל השירות 
 . ומשפחתו

  1.5 מורן רן  

טיפול במשפחה בראייה  8
הבנת  – ICF מבוססת

הממשקים בין האדם כמכלול,  
 .למשפחה כמערכת

  1.5 מורן רן  

  1.5 מורן רן     קרהורי מהצגת תיא 9
מפגש 
 כפול

מעבר על עקרונות שירות מוכוון   10
, תובנות מרכזיות אדם, דיון

 סיכום ו

 1.5 מורן רן  

 
שעות  15

 העברה
שעות  8

 הכנה וליווי  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הרצליהעיריית  
   2021ת שנ

 
 הערות  מס' שעות  שם המרצה  נושא המפגש/סדנא  מס' 
1 

 
  1.5 רז יעקובפרופסור  כניסה לעולמו של האדם

הדרכה קבוצתית באמצעות  2
 "קבוצת באלינט" 

  1.5 איילון סלייטר

אנשים   3 של  ואוטונומיה  עצמאות 
 עם מוגבלות מילדות לבגרות

  2.5 מאיה גולדמן

הדרכה קבוצתית באמצעות  4
 "קבוצת באלינט" 

  1.5 איילון סלייטר

 
5 

חשיבה סינגורית בעבודה עם 
אנשים עם מוגבלות שכלית 

 חדים בכלל ם מיווצרכי

  2.5 מאיה גולדמן

 
6 

בוצתית באמצעות הדרכה ק
 "קבוצת באלינט" 

  1.5 איילון סלייטר

בסיסיות לפיתוח שותפות   הנחות 7
 -עם ההורים "קשים להשגה"

משפחות עם מוגבלות שכלית 
 וצרכים מיוחדים בכלל 

  2.5 מאיה גולדמן

ההורי"   8 ו"הקול  "קשר"   -מודל 
ק ליצירת  א כלים  ושרי  פיתוח  מון 

מיטיבה במשפחות    תקשורת  עם 
ומשפחות  שכלית  מוגבלות  עם 

 מיוחדות בכלל

 

  2.5 מאיה גולדמן

ההורי"   9 ו"הקול  "קשר"   -מודל 
ופיתוח   אמון  קשרי  ליצירת  כלים 

 תקשורת מיטיבה

 

  2.5 מאיה גולדמן

   18.5  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  רמת גןעיריית  
   2021ת שנ

 
 הערות   א ש"  צה המר   םש  רצאה וראשי פרקים שם הה  מפגש 

 משפחה זוגיות ומוגבלות  1
מעגל החיים של האדם עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית, אתגרי המשפחה בכל שלב 
 התפתחותי , מסע בין  אתגר לתקווה

 מיכל ברמן 
פסיכותרפיסטית 
  אאימומנחת קבוצות, 

 לילדה עם מוגבלות 

2  

ליווי משפחות על פי עקרונות שירות מוכוון  
 אדם 
 -אדם; מודל ה בשירות מוכווןוד יסת ונועקר
,ICF  הורים כשותפים לבניית מערך

 התמיכה; ייצוג עצמי

 צור בן דוד   הגר 
 

עו"ס, מנהלת בית  
, לחינוך מיוחד הספר

 בית איזי שפירא  

2  

 ת מיוחדת אחאו  2
אחים ואחיות של ילדים עם מוגבלות, כיצד 

הם הופכים להיות שותפים משמעותיים 
ווים אתגרים רבים במערכת המשפחתית וח

שדומים לאלה שחווים הוריהם לצד 
 אתגרים נוספים

 ד''ר דורית ושלר 
עו''סית, מנהלת 

פיתוח למידה 
במועצה הישראלית  

להתנדבות ומרצה  
ללימודי מוגבלות 

 באקדמיה

2  

 רים מעב 
הכנה ליום -מעבר מהתבגרות לבגרות 

שאחרי בית הספר; ממקבל שירות לנותן 
ירות לאומי; המעבר לצבא/ש -שירות

המעבר לדיור תומך; המעבר לחיי עבודה  
 והמעבר מבגרות לזקנה 

2  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ל האדם עם  עולמו הפנימי והרגשי ש 
 מוגבלות 

הקשר שבין רמת  מה אנחנו יודעים על
 הפנימי ועוד  תפקוד לעולם

 עדי בונר 
עו''סית קלינית 

ופסיכותרפיסטית, 
היחידה לטיפול רגשי, 

 בית איזי שפירא 

2  

 התפתחות מינית חברתית 
המפגש יעסוק בקשר שבין התפתחות 

מינית וחברתית והתנהגות, בהבנת 
תהליכים איתם מתמודד הילד / המתבגר 

עם המוגבלות, בדילמות העומדות בפני 
ת, ובמתן כלים מעשיים הסביבה המשפחתי 

 להתמודדות עם אתגרים אלו
 
 
 
 

 לימור זגה 
מנחת קבוצות 

ומטפלת בתחום 
 מיני -החינוך החברתי

 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות   א ש"  צה המר   םש  רצאה וראשי פרקים שם הה  מפגש 
4 

 
 

 סבאות מיוחדת 
על סבים וסבתות של ילדים עם מוגבלות, 

 הכאב המשולש, אתגרים ודילמות 

 מאיה גולדמן 
פסיכותרפיסטית, 

מדריכה, עו''סית, 
 מנחה ומרצה

 ות המוגבלבתחום 
 

2  

 עמדות וסטיגמה עצמית 
אנשים  מה הן עמדות, עמדות רווחות כלפי

לות שכלית התפתחותית, איך עם מוגב
מתמודדים עם עמדות בחברה, איך 

מתמודדים עם עמדות איש המקצוע כלפי 
אנשים עם מוגבלות, השפעתן של עמדות  

על ההתפתחות הרגשית והחברתית של 
 האדם ומשפחתו 

 אושרה רוזנפלד 
טפלת ס, מעו"

ביחידים עם מוגבלות  
 ,ובני משפחותיהם

מרכזת תכניות 
שרה בביה"ס הכ

כזי משרד המר
 הרווחה

2  

 זוגיות לצד המוגבלות  5
המפגש יעסוק בהבנת דפוסי ההתארגנות  

הזוגית המאפשרים פיתוח של מקורות כוח, 
בהבנת תהליכי תמיכה והכלה, כיצד ניתן 

להפוך את ה"אי אפשר" לאיים של 
 לראות במשבר גם הזדמנות", ו"אפשר

 

 ענת זכאי 
ו"ס קלינית ומנחת ע

ות, מומחית  קבוצ
 תחום מוגבלויות

 

4  

 משוב וסיכום  6
 

1  

  21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  תל אביבעיריית  
   2021ת שנ

 
 מפגש 

 
 הערות   ש"א  שם המרצה  שם ההרצאה וראשי פרקים 

1 

ת  מתן ליווי להורים לילדים עם מוגבלו 
מתן ליווי   :1מתים של קבלת החלטות  בצ 

הכוללים את   חות בצמתים מרכזייםלמשפ
שלב האבחון, גילאי הגן, מעבר לבית ספר  

התאמת   ;סגנונות של הורות  ;ויציאה לבגרות
כיצד מסייעים להורים  ;הליווי להורים

בבחירת מסגרת מתאימה ומתן תמיכה 
 רגשית.

, עו"ס ענת זכאי
קלינית ומנחת 

חית  מומ קבוצות,
 תחום מוגבלויות

5 

 

2 

נשים עם הדרכת הורים וא מיניות וזוגיות:
מוגבלות בנושא של זוגיות, מיניות )מותאמת  

הבנת תהליכים  ;גיל( והרצון להקים משפחה
ינתן   ;איתם מתמודד המתבגר עם המוגבלות

דגש על אנשים עם מ.ש.ה ומוגבלויות נוספות 
הזקוקים לאפוטרופוס/תמיכה בקבלת 

ת בפני הסביבה דילמות העומדו טות.החל
 המשפחתית ו/או החינוכית

עו"ס,  מנדלקרן,יהל  
מטפלת מינית 

מוסמכת, עמותת  
 ש.ק.ל

5 

 

3 

מתן ייעוץ וליווי להורים בצמתים של קבלת  
היכרות עם רצף השירותים :  2החלטות  

הקיימים: מעונות היום ומסגרות החינוך,  
ום הכנה לי –מעבר מהתבגרות לבגרות 

ממקבל שירות לנותן  ;בית הספרחרי שא
  ;ומיהמעבר לצבא/שירות לא –שירות 

המעבר לחיי עבודה   ;המעבר לדיור תומך
אתגרים אופיניים  ;והמעבר מבגרות לזקנה

 –של ההורים מתן כלים ודרכי התמודדות 
מ.ש.ה, אוטיזם, שיתוק מוחין, נפש 

 ואוכלוסיות נוספות

, עו"ס, מאיה גולדמן
טית, פסיכותרפיס

כה, מנחה מדרי
ומרצה בתחום אנשים 

עם מוגבלויות 
 ומשפחותיהם

5 

 

קידום איכות חיים של אנשים  –בתים חכמים 
 עם מוגבלות ע"י טכנולוגיות חכמות

  אורית גרינשטיין,
רכזת תכנית בתים 

 חכמים

 

4 
של מתבגרים בתחום    מתן יעוץ וליווי להורים 

הבנת האדם עם  ההתנהגויות המאתגרות:
גרת והמערכת המשפחתית  מאת התנהגות

עו"ס    עומרי בינג,
קליני, מלווה 

משפחות, מומחה 
5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש 
 

 הערות   ש"א  שם המרצה  שם ההרצאה וראשי פרקים 

חמלה ותמיכה לצד כעס   ;העוטפת אותו
מטרות וכלים לליווי משפחות )ניהול   ;פחדו

המקרה, הדרכה התנהגותית/תפקודית 
תיאורי מקרה בתחום מ.ש.ה  ;ועיבוד רגשי(

 ומוגבלויות נוספות.

 להתנהגויות מאתגרות 

הבנת  וגאווה הצטלבות של זהויות  בלות מוג
ודדים אנשים תהליכים ואתגרים עימם מתמ

הכרת התכנית  ;עם מוגבלות להטב"ק
 העירונית: גאווה ומוגבלות.

 רעות נגר ורות ביגר 

 

5 

מה מוביל  ילה בגיל הבוגר:שילוב בקה
קהילות של  ;לשילוב מוצלח? סוגי שילובים

רץ תכניות מובילות בא ;מנהיגות הורים
יינתן דגש במפגש לשילוב   ;שילוב בוגריםל

 וך.בתעסוקה, פנאי וחינ

עו"ס  מאיה גולדמן,
פסיכותרפיסטית, 
מדריכה, מנחה 

ומרצה בתחום אנשים 
עם מוגבלויות 
 ומשפחותיהם

4 

 

  1  סיכום ומשוב  
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  ראש העיןעיריית  
   2021ת שנ

 
 שעות  מתודות ו ה  מרצ שם   תכנים  גש פ מ 

עובדים ועם צרכי הכרות עם ה 1
 הצוות

   MSWס עו"-חיאורית מזר
  פסיכותרפיסטית

 
 הרצאה דיון קלפים טיפוליים

2 

איך הכול התחיל, הגדרה,  2
 נתונים כלליים
של האדם עם  מעגלי החיים

הריון  1המוגבלות צומת מספר  
 ולידה 

   MSWס עו"-אורית מזרחי
 פסיכותרפיסטית

 
 מסקירת העשור. סרטונים ם נתוני

2 

מעגלי החיים של האדם עם  3
 ת המוגבלו

 גיל בית ספר  2צומת מספר 

   MSWס עו"-אורית מזרחי
 פסיכותרפיסטית

 
 ודיוןהרצאה 

2 

 חגית ציוני ביודנסה עם חגית 4
 

 מוזיקה ושמחה

2 

    MSWס עו"-אורית מזרחי אחאות מיוחדת 5
 

 מחקרים סרטונים 

2 

גיל  3ת מספר ומפרקטיקום / צ 6
21 

 

    MSWס עו"-אורית מזרחי
 

 הרצאה ודיון

2 

    MSWס עו"-אורית מזרחי הכנה למעבר חוץ ביתי. 7
 

 הרצאה ודיון

2 

מיינדפולנס, חמלה עצמית/   8
מפגש עם אמא לנער עם 

 תסמונת דאון

    MSWס עו"-אורית מזרחי
 וכרמית אביגדור 

 
 הנחיה ודיון 

2 

 עםשיתוף לקוחות, מפגש  9
 מנהיגות הורים לילדי צמי"ד 

    MSWס עו"-אורית מזרחי
 
 שיח עגלימ

2 

    MSWס עו"-אורית מזרחי סיכום ותובנות 10
 שיח פתוח 

2 
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  גבעתייםעיריית  
   2021ת שנ

 
מס'  שם המרצה  נושא המפגש/סדנא מס'

 שעות
 הערות

       של גב' ריבה   הקרנת סרטון ברכה. 1 1
 כבוד מוסקל, מנכ"לית קרן שלם, ל     
 במסגרת פתיחת תכנית העשרה      

 מסלול "תמר"      
 פים וקביעת מטרות תהכרות המשת. 2

 עבודה משותפות    
 ושירות מכוון אדם ICF. הצגת מודל 3

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

הכרות והעמקה בתחום המוגבלות  2
 , אוטיזם ועודיתהשכלית התפתחות

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

מעגל החיים של אדם עם מוגבלות   3
ותית. זיהוי צמתים  שכלית התפתח

 הדורשים העמקה

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

האחים והסבים, התפתחות וגדילה בצל  4
 משפחה מיוחדת. 

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פיסטיתתרפסיכו
 

3.5  

-אורית מזרחי עבודה בסביבה רבת ממשקים  5
   MSW סעו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

כלים במתן הדרכה הורית למשפחות  6
 מיוחדות 

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

כלים במתן הדרכה הורית למשפחות  7
 מיוחדות 

-אורית מזרחי
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

סיכום, שיתוף בתובנות ובלמידה אישית,  8
 זיהוי "ארגז הכלים" 

-ורית מזרחיא
   MSWס עו"

 פסיכותרפיסטית
 

3.5  

   28  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בית שמשעיריית  
   2021ת שנ

 
 
מס'  ה ם המרצש מפגש/סדנאנושא ה מס'

 שעות
האדם עם מעגל החיים של    משפחה זוגיות ומוגבלות: 1

תפתחותית, אתגרי המשפחה בכל ה  מוגבלות שכלית
 והתפתחותי, מסע בין אתגר לתקוהשלב 

ברמן  -  מיכל 
ומנחת  פסיכותרפיסטית 

עם   קבוצות, אמא לילדה
 . מוגבלות

3  
 ש"א 

המוגבלויות: 2 יחידת  בליווי    זהות  הצוות  תפקיד 
היחידה, ה של  מקצועית  זהות  גיבוש  משפחות, 

התמודדות אדם,  מוכוון  שירות  במתן  עם   עקרונות 
 . מקרה עומסים, תהליכי שחיקה, דילמות וניתוחי

"ס, עו  -  רוזנפלד  אושרה
עם  ביחידים  מטפלת 
ובני   מוגבלות 
מרכזת  משפחותיהם, 
בביה"ס  הכשרה  תכניות 

 .המרכזי משרד הרווחה

4  
 ש"א 

וחברתית: 3 מינית  ב   התפתחות  יעסוק  קשר המפגש 
וחברתית  מינית  התפתחות  בהבנת   שבין  והתנהגות, 

עם   המתבגר   / הילד  מתמודד  איתם  תהליכים 
בדיל הסביבהמוגבלות,  בפני  העומדות  ה מות 

ובמתן עם   המשפחתית,  להתמודדות  מעשיים  כלים 
 .אתגרים אלו 

זגה מנחת   -  לימור 
קבוצות ומטפלת בתחום 

 י. מינ-החינוך החברתי

3  
 ש"א 

מוגבלות:  4 עם  האדם  של  והרגשי  הפנימי  מה    עולמו 
לעולם  תפקוד  רמת  שבין  הקשר  על?  יודעים  אנחנו 
שכלית   מוגבלות  עם  לאנשים  רגשי  טיפול  הפנימי, 

 .תיתהתפתחו

בונר עו''סית   -  עדי 
 קלינית

ופסיכותרפיסטית, 
רגשי,  לטיפול  היחידה 

 בית איזי שפירא 

2  
 ש"א 

    
5  ( מוגבלות  עם  אדם  של  בחייו  הצפויים    (: 1המעברים 

עם   היום היכרות  מעונות  הקיימים;  השירותים  רצף 
 .והמעבר למסגרות החינוך

מוגבלות  עם  אדם  של  בחייו  הצפויים    (: 2)   המעברים 
לבגרות  מעב מהתבגרות  בית    הכנה–ר  שאחרי  ליום 

לנותן שירות  ממקבל  המעבר   -שירות  הספר; 
המעבר לאומי;  המעבר   לצבא/שירות  תומך;  לדיור 

 . לחיי עבודה והמעבר מבגרות לזקנה

ושלרד דורית   -  ''ר 
פיתוח  מנהלת  עו''סית, 
במועצה   למידה 

להתנדבות  הישראלית 
מוגבלות   ומרצה ללימודי

 .באקדמיה

4  
 ש"א 

החלטות: 6 קבלת  של  בצמתים  ממשבר   ליווי 
התמודדות  דרכי  ליווי;  אסטרטגיות  להזדמנות; 

 .שלב התפתחותי המשפחה; אתגרי המשפחה בכל
 ב.סיכום ומשו 

זכאי קלינית   -  ענת  עו"ס 
מומחית  קבוצות,  ומנחת 

 תחום מוגבלויות

4  
 ש"א 

   20  
 ש"א 


