מאגר רעיונות לימי היערכות לצוותים
עודכן בתאריך 19.11.22 :

עיריית אשדוד
מצ"ב דוגמאות לתכני ימי הערכות של עיריית אשדוד ,אשר מתקיימים בכל שנה ,בסוף חודש אוגוסט,
ומיועדים לכלל העובדות והעובדים במסגרות השיקום בעיר
הרצאות

*סדנאות

סטנדאפ

סרטים

רועי בן טולילה –
להפוך את החיסרון לניצחון
רוני פרידמן –
תיק אימוץ סודי ביותר
חגית רון רבינוביץ -
הרצאה על הורות ואחאות
מיוחדת
עמית וסהר – סיפור אישי
על אמא ובן על הרצף
האוטיסטי

מיניות בקרב אנשים עם
מוגבלות
אפוטרופסות ותומך
החלטה
סטיילינג

בת אל פאפורה ,סטנדאפ
אוטוביוגרפי

הנה אנחנו

יוגה והרפיה

שרוכים
אח שלי גיבור

"הבן שלי -אח שלו"
חגית רון רבינוביץ

תפקיד המדריך
במסגרת והתמודדות
עם התנהגות מאתגרת
סדנת פלייבק
סדנת קהילה נגישה
תזונה
משפחתו של האדם עם
המוגבלות

*סדנאות – הקהל חולק ל 5 -קבוצות וכל קבוצה עברה סדנא של שעה לערך.
*מומלץ לחלק שי קטן לעובדים
*מומלץ לפתוח את היום עם קטע מוסיקלי – להקה או הרכב משולב וכו'
*אשת קשר להתייעצות קרן כהן צמח ,סגנית מנהלת מח' שיקוםkerentz@ashdod.muni.il ,

עיריית נתניה
קהל יעד

נושא

פעילות

הערות

עובדי.ות מסגרות שיקום
ועובדי השירות הפסיכולוגי
חינוכי

אחי מיוחד -על אחאות
מיוחדת

חגית רון רבינוביץ הרצאה
על הורות ואחאות מיוחדת

עם קטעים מהסרט
"יש לי אח מיוחד",

מלווי הסעות חינוך מיוחד

היכרות עם האדם עם
המוגבלות ומשפחתו

כלל עובדי העירייה

העלאת המודעות לאנשים
עם צרכים מיוחדים

מקהלת "לב המרכז"
מקריית גת ,ילדים עם
צמי"ד ואחיהם,
עובדי השירות
הפסיכולוגי -על קבוצת
אחים טיפולית
אח לבחורה עם מוגבלות-
על האתגרים ,והשמחות
ארוחת בוקר

הרצאה של בית איזי
שפירא'" :היכרות עם
האדם עם המוגבלות
ומשפחתו"
הקרנת הסרט שרוכים
ל 800עובדי עירייה ,שיח
עם השחקן נבו קימחי
עו"ס שהיא אחות לבחורה
עם צרכים מיוחדים,
סיפרה על האתגרים

עיריית בית שמש
קהל יעד
כלל עובדי.ות מנהל
הרווחה ועו"ס מארגונים
מפעילים בעיר

נושא
"מעבר למוגבלות"
הכרות עם עולם המוגבלות

פעילות
הרצאתו של ד"ר בני הוזמי
"משפחה ומוגבלות ,אתגרים
ותקווה"
פנאל עובדי רווחה -תפקידיו של
עו"ס מוגבלויות
הורה -על חווית השירות של
מחלקת הרווחה
הסרט " חבר שלי יניב" ושיח עם
היוצר והשחקן הראשי

הערות

