דבר ראש העיר
תושבות ותושבים יקרים,
אנו שמחים להגיש בפניכם את החוברת המפורטת עם
מלוא המידע הרלוונטי עבורכם.
בחוברת זו תמצאו את כל הארגונים והמוסדות ,הן במסגרת
העירונית והן מחוצה לה ,אשר חשוב שתכירו.
אנו מקדישים משאבים וכוח אדם על מנת לתת מענה ראוי
לכל התושבים עם צרכים מיוחדים בעיר ,במגוון תחומים.
באגף לשירותים חברתיים ובאגף החינוך וכן באגפים אחרים
ובפורום אוכלוסיות מיוחדות פועלים צוותים מסורים אשר
כל ייעודם הוא לענות על כל הצרכים ,ככל שניתן.

בימים אלה אנו מציינים את היום הבינלאומי לשיוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,לקידום המודעות והתמיכה בהם בכל
היבט .אנו פועלים מתוך רצון לקדם את הנושא בכל יום
ויום בשנה ולא רק ביום הזה.
בעיר קיים שיתוף פעולה הדוק בין כל הגורמים לטובת
המטרה ,ושיתוף הפעולה הזה מניב פעילויות ופרוייקטים
לאורך כל ימות השנה.
שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר
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אורית שרגאי

זהר בלום

מחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות והמרכז העירוני
להורים ומשפחה

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך

תושבות ותושבים יקרים,
החודש אנו מציינים את היום הבינלאומי להעלאת המודעות
לשילוב בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים.
עיריית רחובות ופורום אוכלוסיות מיוחדות פועלים לאורך
כל השנה למען קידומם ושילובם של כל תושבי רחובות
במרחב העירוני מתוך מדיניות של שוויון הזדמנות לחיים
מלאים לתושבים ובני משפחותיהם.
כל שנה  ,מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בהפעלת
תכניות שונות ומגוונות לרווחת התושבים  .השנה האחרונה
הייתה מאתגרת במיוחד עקב מגיפת הקורונה והעמידה
אותנו בפני התמודדויות לא שגרתיות .אך בשתוף ,בתקוה
ובאמונה אנו ממשיכים לפעול יחד עם כל הארגונים
והעמותות על מנת להמשיך לשפר את איכות החיים
ולהנגיש את השירותים הניתנים בעיר.
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תושבים יקרים,
אנו גאים ושמחים להציג בפניכם את עלון השירותים
בו מרוכז כל המידע אודות הארגונים והגופים השונים
הפועלים ברחובות לטובת אנשים עם צרכים מיוחדים על
מנת לאפשר להם קבלת מענה מיטבי .אנו מקווים שהמידע
המצורף ישפר את השרות וייסע לכם!
ברצוני להודות מקרב לב לכל השותפים שפועלים
במסירות על מנת לתת מענה רציף ומקצועי כל השנה.
בברכת בריאות איתנה
שלכם,
אורית שרגאי
מחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות
והמרכז העירוני להורים ומשפחה

ברחובות  -עיר המדע והתרבות ,החינוך ,המדע והתרבות
ניצבים מזה שנים בראש סדר העדיפויות העירוני.
מערכת החינוך העירונית שואפת לתת מענה לכל ילדי
העיר רחובות ובתוך כך רואה חשיבות רבה בפתיחת מסגרות
חינוך מגוונות למגוון תלמידיה ובמתן מענה חינוכי וטיפולי
הולם לכל תלמיד בכלל ולתלמיד שקיבל זכאות לשירותי
חינוך מיוחד על פי החוק בפרט.
המחלקה לחינוך מיוחד מסייעת במתן מענה מקצועי
ודיפרינציאלי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בגילאי
 3-21במסגרות החינוך ובקהילה .המחלקה מקיפה את כל
תלמידי החינוך המיוחד בעיר – מ"מ ,ממ"ד ,ממ"ח ומוכר
שאינו רשמי (חרדי).
מתוך ראייה זו פותחו מסגרות חינוך הנותנות מענה
לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי  ,3-21במכלול

הקטגוריות של אוכלוסיות החינוך המיוחד (לקויות למידה,
התנהגותי/רגשי ,לקויות תקשורת ומוגבלות שכלית).
בעיר קיימים  3בתי ספר לחינוך מיוחד כ 50 -גני ילדים
לחינוך מיוחד ,כ 88 -כיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי
ספר רגילים.
אגף החינוך והנוער עובד בשיתוף פעולה מלא עם משרד
החינוך וכל המסגרות הקהילתיות הנותנות מענה בעיר
לילדים עם הצרכים המיוחדים ומסייע ביצירת המעטפת
הטיפולית עבורם לצד תכניות מגוונות לאיתור הצרכים כבר
מגיל צעיר.
אני מזמין אתכם להשתמש בשירותים המוצעים בעלון זה
ולפנות לאגף החינוך בכל דבר ועניין.
זהר בלום
מ"מ רה"ע ומחזיק תיק חינוך
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אמיתי כהן

בת חן קרני

תושבות ותושבים יקרים,

תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

אנו שמחים להביא לידיעתכם את העלון המעודכן ,המאגד
את מערך השירותים והמענים הניתנים בעיר רחובות
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
העלון נבנה בקפידה והושקעה בו מחשבה רבה במטרה
לאפשר לקורא לקבל מידע נרחב ככל הניתן על השירותים
לאוכלוסיות על הרצף הגילאי החל מהגיל הרך והמשך
באוכלוסיית הנוער והבוגרים במגוון תחומי החיים.
נציין כי חלק נכבד מהשירותים ניתן בזכות שיתופי הפעולה
הנפלאים הקיימים עם גורמים עירוניים וחיצוניים ,אשר
מהווים מכפיל כוח לבניית מארג שירותים איכותי ומקצועי.
האגף לשירותים חברתיים שם את תחום הטיפול בצרכים
המיוחדים על סדר היום במטרה לפתח מענים מגוונים
ומותאמים לרווחת אוכלוסייה זו וזאת כדי ליצור בסיס איתן
ומשמעותי לחוסנה החברתי והקהילתי של אוכלוסיית העיר
כולה .אנו מקווים כי העלון יהווה עבורכם כלי מידע שימושי
ובעל ערך.
בברכה,
בת חן קרני,
מנהלת האגף לשירותים חברתיים

חוברת זו המוגשת לכם הנה תוצר של עשייה משותפת
בפורום אוכלוסיות מיוחדות הפועל בעיר .מטרת העלון
להנגיש את המידע ככל הניתן על מנת לסייע ולפרוש
בפניכם את השירותים המצוינים הניתנים בעיר לתושבים
עם מוגבלות.
לתשומת ליבכם :המידע בחוברת הנו כללי והעדכני ביותר
לזמן כתיבת המידע ועל כן יתכן ויתקיימו שינויים בחלק
מן השירותים .בנוסף ,לחלק מהארגונים והפעילויות ישנם
קריטריונים שונים להצטרפות .לכן ,על מנת למצות את
את זכויותיכם ולהינות משלל הפעילויות המוצעות ,עליכם
לפנות לארגונים ישירות  -כל ארגון בתחומו.
רצינו להודות לכל השותפים במלאכה.

יו"ר רשת חוויות

רחובות היא אחת הערים המובילות בארץ בשילוב
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בקהילה ובניית מעטפת
ומתן מענה מקיף למגוון צרכים יום יומיים עבור ילדים ,נוער
ובוגרים עם צרכים מיוחדים ,במכלול תחומים.
כחלק מהראייה העירונית הכוללת ,הוקם הפורום
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,בהובלת רשת חוויות
ובשיתוף עם עיריית רחובות וכלל הארגונים הפועלים בעיר.
במסגרת פעילותה ,מקדמת רשת חוויות תחומי עשייה
חדשים ומפתחת תחומים קיימים ,העולים מתוך צרכים
שמציפים חברי הפורום מהשטח.
בין היתר ,מדובר בפעילות שוטפות להעלאת המודעות
בקרב הציבור ,ציון יום המודעות לשוויון לאנשים עם
מגבלה בחודש של אירועים קהילתיים ,ויצירת חיבורים בין
אוכלוסיות עם ובלי צרכים מיוחדים בכל ימות השנה.
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מנהלת האגף לשירותים חברתיים

יש לציין ,כי רשת חוויות רואה חשיבות בהמשכיות ושימור
הרצף החינוכי בין מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי ,ומציעה תוכן העשרה ופנאי במסגרות החינוך
הבלתי פורמאלי ,לרבות חוגים ייחודים ,מיזמים ,קייטנות
ועוד ,המתקיימים במרכזים הקהילתיים בשכונות ,בהובלת
מרכז קהילתי חוויות שוויץ המדע ,בשגרה וגם בעת תקופת
הקורונה.
כחלק מהשירות ,אנו מתכבדים להגיש לכם יחד עם כל
השותפים לעשייה ,עלון מידע מקיף זה ,ומזמינים אתכם
לפנות אלינו בכל הצעה ובקשה – ביחד כולנו תושווים.
שלכם,
ח"מ אמיתי כהן,
יו"ר רשת חוויות

דברי פתיחה

סלי טוביאק פרנק  -עובדת סוציאלית קהילתית,
האגף לשירותים חברתיים ,עיריית רחובת
ליאת שכטר  -רכזת אוכלוסיות מיוחדות ,רשת חוויות
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המחלקה לחינוך מיוחד

האגף לשרותים חברתיים
מחלקת נכויות
מחלקת שיקום ונכויות באגף לשירותים חברתיים,
מסייעת ,תומכת ומלווה משפחות בהם ילדים ו/או בוגרים
עם מוגבלות באופן פרטני ,קבוצתי ועל ידי פיתוח שירותים
בקהילה.
המחלקה מפעילה מגוון שירותים לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,אינטליגנציה גבולית ,לקויות למידה
מורכבות ,נכויות חושיות ,נכויות פיזיות ואוטיזם.
בין השירותים הקיימים -
שירותי קהילה -
•מסגרות יומיות לילדים בגילאי  6חודשים  3 -שנים ,על
פי המלצה של המכון להתפתחות הילד.
•יום לימודים ארוך  -שעות פעילות לילדים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית המתקיימים בבתי ספר וגנים
למוגבלות שכלית התפתחותית.
•מועדוניות וקבוצות חברתיות לשעות אחה"צ.
•פרויקט "עמית למשפחה" -פרויקט התנדבות בבתים
בהם ילדים עם מוגבלות.
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•קייטנות קיץ  -לילדים ונוער עם מוגבלות.
•נופשונים  -שירות הפוגה לילדים ובוגרים עם מוגבלות.
שירותי תעסוקה -
•השירותים קיימים על פי רצץ תעסוקתי .נבנית תוכנית
שיקום תעסוקתית אישית לכל אדם בהתאם ליכולותיו
התפקודיות ,החל מעבודה מוגנת וכלה בעבודה בשוק
החופשי עם ליווי ותמיכה מותאמים.
•שירות לאומי/גיוס לצבא  -לפי פרויקטים קיימים של
משרד הרווחה.
דיור חוץ ביתי -
במשרד הרווחה קיימים שירותי מערך דיור על פי רצף
תפקודי המתאים לאדם .מחלקת שיקום ונכויות אחראית
על מציאת המסגרת המתאימה והכנת המועמד ומשפחתו
לקליטה מיטבית במסגרת החוץ ביתית.
רחוב הנביאים  | 8טל'08-9392620 :
https://www.rehovot.muni.il/95

המחלקה לחינוך מיוחד מטפלת בפרט ומספקת מענה אישי
ודיפרנציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וייחודים
בגילאי  3-21במסגרות החינוך ובקהילה .המחלקה מקיפה
את כל תלמידי החינוך המיוחד בעיר – מ"מ ,ממ"ד ומוכר
שאינו רשמי (חרדי).
המחלקה אחראית על התחומים הבאים:
שותפות לקביעת מדיניות עירונית בנוגע לחינוך המיוחד,
בין היתר תכנון ופיתוח רצף שירותים לילדי החינוך המיוחד.
הכנסת תוכניות העשרה לכיתות החינוך המיוחד והגנים.
תכנון ועריכת השתלמויות לצוות המסייע במסגרות
בתיאום עם המתי"א והפיקוח של משרד החינוך.
תיאום מול גורמים המטפלים ,בילדים בעלי צרכים
ייחודים :פיקוח ,משרד החינוך ,מתי"א ,השרות הפסיכולוגי
והשירותים החברתיים.
ליווי בתהליך הסיוע לתלמידים בעלי צרכים ייחודים
מעבודה מול הצוות החינוכי והטיפולי בבי"ס ועד קיום
ועדות השמה.
קיום ועדות זכאות ואפיון לקביעת זכאות לשירותי החינוך
המיוחד.

קיום ועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאו זכאים לשירות
החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ
לעיר.
ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים
במסגרות הח"מ בעיר ומחוץ לעיר.
המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מתי"א ר"ן שהינו
מרכז תמיכה יישובי אזורי הנותן מענה לכל מערכת החינוך
המיוחד ,לתלמידים ,הורים ועובדי הוראה .המתי"א מפעיל
מרכז טיפולי הפועל בשעות אחה"צ ושם דגש על פיתוח
התפקודים מבחינה קוגטיבית ,חברתית ורגשית.
 | 08-9392865/2438פקס08-9392862 :
michalhasd@rehovot.muni.il
eti_ezra@rehovot.muni.il
קבלת קהל:
בימים א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,08:00-12:00
יום ג' 16:00-18:00
https://www.rehovot.muni.il/153
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ממונה הנגישות העירוני
תפקידו של ממונה הנגישות העירוני הינו:
 .1מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה
בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק
 .2ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות
נגישותו של השירות הציבורי /עירוני או המקום שבו
הוא ניתן.

 .5סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת
בכל היבטי הנגישות ,בנייה וריכוז פורומים העוסקים
בנגישות.
 .6מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.

 .3קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות
לאנשים עם מוגבלות.
 .4סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת הרשות המקומית
בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום
הנגישות ,וביצוע מעקב על התקדמות ביישום.
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טל08-9392414 .

שי"ל  -שירות ייעוץ לאזרח
שירות ייעוץ לאזרח פועל מטעם משרד הרווחה ועיריית
רחובות ,באגף לשירותים חברתיים ,היחידה להתנדבות.
השירות מנגיש מידע שימושי לחיי היום יום ,מסייע ביצירת
קשר בין האזרח לגורמים ציבוריים ופרטיים ,מתן מידע,
הכוונה ,ייעוץ ועזרה במימוש זכויות וחובות.
הייעוץ ניתן ע"י צוות מתנדבים מומחים ומיומנים בעלי
ניסיון מקצועי יכולות וכישורים .המתנדבים עוברים
הכשרה ,השתלמויות והדרכות בנושאים שונים.

רחוב הנביאים  ,8רחובות
מנהלת :רויטל לוי  -עוס"ק
טלפון08-9392684/5/6 :
פקס08-9392683 :
קבלת קהל:
א'-ה'9.00-12.00 :
א' וג'16.30-18.30 :
/https://www.rehovot.muni.il/165

השירות ניתן בחינם תוך שמירה על סודיות.
השירות ניתן במספר שפות  -עברית ,אנגלית ,אמהרית
ורוסית.
נושאי ייעוץ:
יחסי עבודה | סיוע לעולים חדשים | מילוי טפסים | כתיבת
מכתבים | מידע לגבי זכויות | ביטוח לאומי | צרכנות |
זכויות של אנשים עם מוגבלויות ,ניצולי שואה | ענייני
משפחה ועוד.
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המרכז העירוני להורים
ומשפחה רחובות

מרכז הזדמנות
המרכז מופעל ע"י האגף לשירותים חברתיים בעיריית
רחובות ומסייע לתושבים המתמודדים עם קשיים
תעסוקתיים להשתלב ,להתמיד ולהתקדם בתעסוקה
איכותית ,יחס אישי ומקצועי לכל משתתף.
תכניות המרכז:
תוכניות לאנשים המתמודדים עם מגבלה  -להשתלבות
בתעסוקה בשוק החופשי או תעסוקה נתמכת ,בין שאר
התוכניות ישנה תוכנית לאנשים עם צרכים מיוחדים כל
פונה על פי צרכיו.
סדנאות לצמיחה תעסוקתית  ,קורסי מחשבים  ,סדנאות
להתנהלות כלכלית  ,ליווי תעסוקתי אישי או קבוצתי,
תכנית "תעסוקה לרווחה" ,תכנית "אפיקים" ,ליווי ליזמות
עסקית ,תכנית תעסוקתית לבני הגיל השלישי ועוד.
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08-6705330
הרצל  167קומה ( 1בית לרום)
/http://hizdamnut-rehovot.org.il

במשך שנים ארוכות המרכז העירוני להורים ומשפחה הינו
יחידת תוכן מקצועית המציעה הדרכה משפחתית דינאמית
ומותאמת לתקופה .המרכז פועל בשיתוף גופים עירוניים
נוספים ובהובלת צוות מנחות ומוסמכות שחזונו לתמוך,
להדריך ,להעביר כלים ומיומנויות להורים ומשפחות
ברחובות.
במרכז העירוני להורים מנחות מקצועיות היודעות להתאים
תכנית אישית ,זוגית ומשפחתית במסגרת של הרצאות,
סדנאות ,הדרכות פרטניות בהתאם לצורך של ההורים
והילדים  -זום או פרונטאלי בהתאם להנחיות.
בשנים האחרונות אנחנו ממוקדים לתת מענה ייחודי עם
תכנים ומיומנויות ייעודיים למשפחות להם אחד מבני
המשפחה עם צרכים מיוחדים .בצוות של המרכז יש מנחות
מומחיות לתחום הצרכים המיוחדים גם לחברה החרדית,
האתיופית ,חבר העמים ,יחידניות ועוד.

•המשפחה והילד המיוחד | להורים לילדים עם צרכים
מיוחדים
•הילד שלי מגמגם | הורים לילדים מגמגמים
•סדנה לאימון הורים לילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז
•האתגרים ,הקשיים והדרכים להתמודדות אישית ,זוגית,
ומשפחתית הדרכה פרטנית.
•מנחות המרכז ,מוסמכות להדרכה משפחתית במרחב
ההורי ,משפחתי וחינוכי.אתם מוזמנים למפגש פרטני,
בו תקבלו הדרכה אישית ,תוך הגדרה מהירה של הבעיה
וחתירה לפתרון ולהתייחסות מקצועית .תמצאו אצלנו
צוות מקצועי ומגוון של מנחות מדיציפלינות שונות,
האוצרות ביחד מאגר של ידע וגישות בתחום ההורות.
מנהל :אודי קדם
לפרטים והרשמה:
המכללה העירונית ,גיבורי ישראל  ,2רחובות
 ,08-9459397שלוחה 7
horim@ironitr.co.il
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רשת חוויות
רשת חוויות רחובות רואה חשיבות עליונה במתן שירותי
תרבות ופנאי בקהילה למגוון רחב של אוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים .לוח התוכניות והחוגים מתעדכן לאורך
השנה על פי ביקוש.
ילדים :ספורט טיפולי ,כלבנות טיפולית ותוכנית חוגים
נוספת ומשתנה ומותאמת בהתאם לביקוש.
נוער :צהרון זמן אמיתי לגילאי  ,12-21מועדון חברתי
"רעים" 4 -קבוצות חברתיות למשתתפים על הספקטרום
לגילאים  , 10-50כלבנות טיפולית ,חוג ג'ודו משולב לנוער
עם וללא צרכים מיוחדים.
אומנויות למבוגרים :קבוצת תיאטרון משולבת ,להקת רוח
חדשה ,להקת יד ביד.
הרצאות :הרצאות וכנסים בנושאים שונים :זכויות ,דיור ועוד.
מנדלה :פנאי נגיש  -תכנית השתלבות של אנשים עם מגבלה
בפעילויות פנאי במתנ"ס.
תוכניות מעגלים לכלל הגילאים :מועדוני פנאי שונים לבוגרים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות נוספות.
מעגלי תעסוקה :שילוב אנשים על רצף האוטיזם /מוגבלות
שכלית התפתחותית בעבודה כמשתקמים.
קייטנות קיץ :מותאמות לאוכלוסיות שונות בחודשי הקיץ.
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"קהילה נגישה" רחובות
בריכה הידרותרפית :שילוב של בריאות ,טיפול ,למידה
והנאה .אפשרות לקבלת טיפולים והתעמלות בריאותית
אישיים ,קבוצתיים רפואיים וחווייתיים מותאמים,
לכל הגילאים עם צוות מטפלים הידרותרפיסטים
ופיזיותרפיסטים בעלי ניסיון רב ,עם תחומי התמחות
ממוקדים .הבריכה נותנת מענה למטופלים מקופות
החולים השונות וללקוחות פרטיים.
טלפון08-9310715/6 :
עמיתים :עמיתים היא תכנית בפריסה ארצית ,המשותפת
לחברה למתנ"סים ומשרד הבריאות .מטרתה שיקום,
החלמה וקידום השתלבותם בקהילה של אנשים
המתמודדים עם מגבלה נפשית ,זכאי סל שיקום.
התוכנית כוללת לווי מקצועי ,מלגה ,סיוע והכוונה בתהליך
ההשתלבות בפעילויות פנאי וחברה בקהילה.
עמיתים לנוער :שיקום ,החלמה וקידום השתלבות בקהילה
של צעירים המתמודדים עם מגבלה נפשית .התוכנית
מיועדת לצעירים בגילאי  18-12שחוו משבר נפשי או
שמתמודדים עם קושי נפשי.
טלפוןsneeds@havayot.org.il | 08-9310706 :

קהילה נגישה הנה תוכנית ארצית הפועלת במטרה
לקדם שילוב מלא של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
ברחובות התוכנית פועלת ,בשיתוף עיריית רחובות,
בהובלתם של האגף לשירותים חברתיים ,רשת חוויות
ובראש ובראשונה  -תושבים פעילים.
לאורך השנה ,הקבוצה פועלת בעיר בדרכים מגוונות
בתחומים:
* הסברה לקבלת השונה ושינוי עמדות :במערכת
החינוך ,בתנועות הנוער ,לנותני שירותים ולקהל הרחב.
*

קידום הנגישות הפיזית בעיר :קידום נושאים רלוונטיים
בעירייה ,פרויקטים המקדמים נגישות בעסקים ועוד.

*

קידום נגישות השירות :שירות המותאם לצרכי אנשים
עם מוגבלות כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן
עצמאי ומכובד ,במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל
הציבור.

סיוע במיצוי זכויות ומתן מידע :בשיתוף פעולה
עם ש.י.ל באגף לשירותים חברתיים.
תרבות ופנאי :קידום הנגשת אירועי תרבות בעיר ,קיום
הרצאות בתחומים רלוונטיים ,סדנאות ועוד.
הקבוצה לוקחת חלק בוועדת נגישות ושיווין עירונית.
אנו קוראים לעוד אנשים עם מגבלה וללא מגבלה,
המעוניינים להנהיג ולפעול בתחום ,לקחת חלק בפעילות
ולעזור לקדם נושאים חשובים אלו!
אם אתם זקוקים למידע בנושא נגישות?
אם נתקלת בקושי או מפגע נגישות?
מוזמנים לפנות אלינו.
עו"סק ,האגף לשירותים חברתיים,
08-9485921
רכזת אוכלוסיות מיוחדות ,רשת חוויות
08-9310706
negishotrehovot@gmail.com
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מרכז מתי"א רן רחובות
נס-ציונה

המוסד לביטוח לאומי
אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי מטפל בשיקום
מקצועי ובהשתלבות בשוק העבודה של אנשים שנקבעו
להם לפחות  20%נכות ע"פ חוק נכות כללית.
שירותי השיקום ניתנים בסניפי הביטוח הלאומי בהתאם
לכללי הזכאות וללא מבחני הכנסה ,ע"י עובדים סוציאליים
בעלי הכשרה בתחם השיקום.
עובדי השיקום פועלים לשילוב אנשים עם מוגבלות
באמצעות :הכוונה וייעוץ תעסוקתי ,תכניות הכנה
לתעסוקה ולרכישת השכלה (לרבות תוכניות מותאמות
לצרכים ייחודיים) ,הכשרה מקצועית ,השכלה גבוהה וסיוע
בהשמה בעבודה.
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עובדי השיקום מציעים תמיכה אישית ,והתאמת תכנית
ההכשרה והלימודים לצרכים וליכולות של הפרט כולל
סידורי ההנגשה הנדרשים כדי שהאדם יוכל לסיים את
לימודיו בהצלחה ,עד להשתלבות מוצלחת בעבודה.
קבלת מענה:
ימים א' ,ג' ,ה' 08:30-13:00
08-9345393

https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/Rechovot.aspx

מרכז תמיכה ישובי אזורי הנותן שירותים לתלמידי
רחובות נס ציונה.
מתי"א רן מרכז את כל שירותי החינוך המיוחד על כל הרצף
ולכל הלקויות מגילאי  3-21בחינוך המיוחד ,ומגילאי  5עד
כתה י"ב לתלמידי שילוב ,וגילאי  4-3בשכונות צו (שכונת
קרית משה ואושיות) למסגרות החינוך ,לתלמידים ,לצוותי
ההוראה והטיפול ולהורים.
מערך התמיכה ניתן לגני ילדים ובתי הספר לחינוך מיוחד,
כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ולתלמידי שילוב
הלומדים בכיתות רגילות.
במסגרת שירותי המתי"א לתלמידים מופעל מרכז רן -מרכז
טיפולי הפועל בשעות אחר הצהרים .התלמידים מופנים
על ידי המסגרות החינוכיות ומקבלים שירותים שאינם
קיימים במסגרות שלהם.

המרכז מתמחה בעבודה קבוצתית בתחומים שונים :משפה,
תפקודים ניהוליים ,וקבוצות חברתיות .הטיפולים הינם
בקבוצה ולרוב ניתנים עם שני אנשי טיפול יחד.
כמו כן קיים מערך לאבחון דידקטי לתלמידים משולבים
הזקוקים לחידוד ואבחנה לצורך בניית תוכנית עבודה
אישית .מתי"א רן מרכז את כל הצוותים הפארארפואיים
בכל המסגרות הן מבחינת הדרכה והן מבחינת פיתוח
מקצועי .במתי"א מופעלות השתלמויות מקצועיות בשיתוף
עם מרכז פסגה רחובות.
במתי"א רן מרכז השאלה גדול המכיל ציוד ועזרים
פדגוגיים לחדרי טיפול ולתלמידים ,כגון השאלת מכשירי
עזר ,מחשבים ניידים ועוד.
רחוב מיכאל כהן  7רחובות טל'08-9316085 :
http://www.rn.edu1.org.il
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אקים

איל"ן

איגוד ישראלי לילדים נפגעים

הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות ,שכלית ולמשפחותיהם
אקים הינה עמותת הורים הפועלת לסייע לאנשים עם
מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם ,בכל תחומי החיים :דיור,
תעסוקה ,חינוך ,פנאי ועוד.
מסגרות דיור :אקים ישראל מפעילה מערך דיור גדול
בקהילה עבור בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית:
הוסטל השומרים :הוסטל לבוגרים ( )+21צעירים
הוסטל מוטה גור :למזדקנים עם מוגבלות שכלית
מערך דיור בקהילה 4 :דירות.
תכנית תעסוקה :תעסוקה בדרך אחרת-הינה תכנית
המשלבת אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה רגילים
בשוק העבודה .לתכנית מופנים אנשים עם כלל המוגבלויות
ע"י הבטל"א ,משרד הרווחה ,משרד הבריאות ,בתי ספר
לחינוך מיוחד ,מסגרות דיור ועוד.
טלrehovot_tba@akim.org.il ,08-9356688 :
שעות הפנאי :אקים מפעילה יחד עם חברת המתנסים
והרווחה את מועדון רימון-מועדון לבוגרים עם מוגבלות
שכלית הפועל  3פעמים בשבוע במתנ"ס.
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אקים מסייעת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
להשתלב בתכניות פנאי שונות הפועלות בקהילה:
ארגון אירועים שונים במהלך השנה :מסיבות חנוכה והצגה,
נופש ואירועי תרבות למשפחות ומערך חוגים עשיר.
יוזמת ומפתחת קייטנות לאוכלוסיות השונות :ילדים צעירים,
נוער ,בוגרים וסעודיים ,בשיתוף עם חברת המתנסים ומח'
נכויות של אגף הרווחה בעיריית רחובות.
מסייעת למשפחות מבחינה כלכלית באמצעות קרן אקים.
(פנייה דרך עו"ס רווחה).
קב' ייצוגיות :כדורגל – אירועים בשיתוף הקהילה ועוד.
הטמעת שינוי עמדות בציבור הרחב באמצעים שונים כמו
לדוגמא הסברה.
מייעצת ומסייעת (סנגור) למשפחות בעניינים שונים ,כולל
הפניה לייעוץ משפטי במידת הצורך באקי"ם ישראל.
טל | 08-9351962 :פקס08-9356776 :
rehovot.snif@akim.org.il
http://www.akim.org.il/index.php/Rehovot

האיגוד הוקם בשנת  1952מתוך מטרה לטפל נפגעי הפוליו.
מאז הקמתה ,מטפלת העמותה ,באלפי ילדים ובוגרים עם
מוגבלות פיזית המתמודדים בעיות מוטורית ומחלות שריר
ועצב שונות כגון שיתוק ילדים ,שיתוק מוחין ,ניוון שרירים
ועוד .היעד המרכזי באיל"ן הוא :שיקומם ושילובם של
אנשים עם מוגבלויות פיזיות בחברה ובקהילה ,בין השאר
באמצעות פתרונות תעסוקה והשכלה.
איל"ן פועלת באמצעות  40סניפים בכל רחבי הארץ ,כמו כן
מפעילה איל"ן  30מוסדות שיקומיים ביניהם מרכזי שיקום,
מרכזי ספורט ,תעסוקה ועוד.
איל"ן מקיימת פעילויות שיקום ורווחה ומעניקה סיוע
פרטני לנכה ולבני משפחתו לשם רכישת ציוד עזר ואביזרי
שיקום כגון כסאות גלגלים ,מחשבים ועוד.
באיל"ן מאמינים כי הפעילות הספורטיבית הינה חלק בלתי
נפרד מהטיפול באדם עם המוגבלות ומשמעותית מבחינה
פיזית ,נפשית ,וחברתית.
באמצעות פעילויות חברתיות מגוונות ,אותן מקיים איל"ן,
נחשפים הילדים והבוגרים בעלי המוגבלויות למגוון בילויים,

מפגשים ופעילויות תרבות וחברה המעצימות ונותנות
הזדמנויות למפגשים עם אנשים שאינם בעלי מוגבלויות
ומעניקות להם ולמשפחותיהם בילוי ,והנאה לצד העשרה
והרגשת שוויון וערך עצמי.
איל"ן מקיימת פעילויות כגון נופש ,לימוד והעשרה ,קייטנות
קיץ ,רכיבה טיפולית ,שחייה טיפולית ,חוגים ,קבוצות
חברתיות וטיפוליות .הפעילויות מאורגנות על ידי הסניפים
המקומיים או על ידי או על ידי מטה איל"ן בהתאם לסוג
הפעילות.
סניף איל"ן רחובות
יו"ר הסניף :גיא צור
מזכיר :שמוליק שובלי
עו"ס :שלומית ויליאן מעין
הנשיא הראשון 46
טלפון | 08-9316955 :פלאפון052-4236892 :
Rehovot@ilan-israel.co.il
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אלו"ט

ניצ"ן

אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

עמותה לליקויי למידה וקשיי הסתגלות ותפקוד
אגודת ניצן רחובות היא אגודת הורים ומתנדבים
שהוקמה במטרה לטפל בילדים ,בני נוער ובוגרים
הסובלים מליקויי למידה ,תפקוד והסתגלות.

השירותים:
מערך דיור עצמאי ודירת הוסטל +הדרכה בכישורי
חיים באמצעות מדריכים שיקומיים ומתנדבים

אלו"ט הינה עמותת הורים ארצית הפועלת למעלה מ40
שנה ,נותנת שירות ומטפלת בילדים ובוגרים עם אוטיזם
ובני משפחותיהם בכל רחבי הארץ.

חטיבת חינוך ופנאי – אלו"ט מפעילה נופשונים,
קייטנות ,מועדניות ונותנת ייעוץ מענה מקצועי לצוות
בתי הספר.

סניף ניצן מטפל באוכלוסייה מכל קשת הגילאים ,החל
מגיל הגן ואילך כולל בוגרים ומספק את השירותים הבאים:

סיוע בתיווך תעסוקתי מול גורמי תעסוקה בקהילה
וליווי תעסוקתי של רכזת תעסוקה במסגרת

אבחונים דידקטיים ,פסיכו דידקטיים ואבחונים
לבחינה הפסיכומטרית.

ניהול שעות פנאי ופעילויות חברתיות (מסיבות ,חוגים
בניצן ובקהילה ,טיולים בארץ ובחול ,מועדון חברתי
וכדומה)

המטרות המרכזיות של העמותה:
סנגור  -קידום הזכויות של אוכלוסיית האוטיסטים
ומשפחותיהם.

חטיבת דיור ותעסוקה – אלו"ט מפעילה מסגרות דיור
ותעסוקה.

קידום הידע בטיפול באוכלוסיית האוטיסטים ופיתוח
מודלים לטיפול.

קבוצות קבועות במסגרת הדיור :ישיבת דיירים וקבוצה
למיומנויות של תקשורת בינאישית

הקמה והפעלה של מסגרות ושירותים איכותיים למען
אוכלוסיית האוטיסטים ובני משפחותיהם.

צוות טיפולי :עובדות סוציאליות ,מטפלים בבע"ח,
מטפלים מיניים ,מטפלי  ,cbtסטודנטים למדעי
ההתנהגות

אלו"ט פועלת ונותנת מענה בכל תחומי החיים מרגע
קבלת האבחון של הילד ולאורך כל מעגל החיים:
חטיבת הטף – אלו"ט מפעילה מעונות יום שיקומיים:
אלו"טפים וכן מכניסה טב"מ לגני התקשורת.

מבדק  .MOXOקבוצות מוכנות לכיתה א' ,הוראה
מותאמת (מתקנת) ,קבוצות למיומנויות חברתיות ובין
אישיות ,טיפול  – .C.B.Tטיפול קוגניטיבי והתנהגותי,
פיזיותרפיה.
שירותים לבוגרים לקויי למידה ,הסתגלות ותפקוד:
דיור בקהילה ומועדון חברתי.
מערך דיור :דירות עצמאיות ודירת הוסטל בקהילה,
אשר ממוקמות בצפון העיר רחובות ,באזורים הכי
טובים ומרכזיים של העיר .הדירות קרובות לתחבורה
ציבורית ,מרכזי קניות ופנאי ושירותים רפואיים.
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הנשיא הראשון  44רחובות
טלפון | 08-9468988 :פקס079-5595251 :
https://www.nitzan-israel.org.il
https://www.facebook.com/nitzanre

אגף קידום זכויות – אלו"ט פעולת לסנגור וקידום
זכויותיהם של אוכלוסיית האוטיזם.
מרכז למשפחה – אלו"ט נותנת מענה תמיכתי רחב
מרגע קבלת האבחון ולאורך כל מעגל החיים ע"י קבלת
מידע ,מפגשי תמיכה לבני המשפחה ועוד.
משרדים ראשיים03-5718188 :
מרכז אלו"ט למשפחה03-6703077 :
b_lauren@alut.org.il
https://www.alut.org.il
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אנוש

"כנפיים של קרמבו"

עמותה ישראלית לבריאות הנפש

העמותה מסייעת למתמודדים עם מוגבלות נפשית ומפתחת
שירותי שיקום חדשניים ופורצי דרך המבוססים על התאמה
אישית ועל ערכי גישת החלמה המאפשרים לאדם לחיות
חיים מלאים ובעלי משמעות.
אנוש פועלת לקידום זכויותיהם של אנשים המתמודדים
עם מוגבלות נפשית ושל בני משפחותיהם באמצעות
פעולות סנגור ,שינוי מדיניות וקידום חקיקה .זכאים לקבל
את שירותי העמותה בעלי "סל שיקום".
שירותי דיור:
הדיור השיקומי בקהילה הינו שירות מקיף ,אשר מטרתו
לסייע לאדם המתמודד עם נכות נפשית להגיע לתפקוד
מיטבי בקהילה .השירות מיועד לסייע למתמודד להוביל את
חייו ולנהל אותם תוך עצמאות מרבית ,להנות מאיכות חיים
ולחוש מימוש עצמי ,תוך דגש על העצמה אישית ,על שילוב
קהילתי ועל פיתוח ושימוש במערכות תמיכה טבעיות.
לפרטים054-9299750 ,054-7172724 :
שירותי פנאי וחברה:
הפעילות החברתית מבוססת על המרכז החברתי הפועל
בסניף בשעות אחרי הצהריים .בימים ב' ,ד' ו – ה' פועל
מרכז חברתי כלל .המטרה של המרכז הינו להעשיר את
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חיי הפנאי של המתמודדים ,עזרה בפיתוח קשרים והרחבת
המעגל החברתי ושית דגש על רכישת מיומנויות חברתיות.
הפעילות כוללת מגוון של חוגים וסדנאות ,בניהם חשיבה
חיובית ,חוג שירה בציבור ,ימי הולדת לפעילויות חוץ
(בתי קפה/סרטים/טיולים)ועוד .מעבר לכל זה ,משתתפי
המרכז החברתי נהנים מהזכות לצאת לנופש בארץ ובחו"ל.
לפרטים :שמי 054-7172201
בימים א' ,ג' פועל מרכז חברתי לגברים חרדים בעלי סל
שיקום .לפרטים :בני 053-2347906
תעסוקה נתמכת:
שירות של שילוב אנשים במקומות עבודה בשוק החופשי.
שילוב זה נעשה בליווי צמוד ומתמשך של רכזת התעסוקה
הנתמכת .מועמדים מתאימים מופנים לראיון עבודה לאחר
תהליך אבחון ואיתור יכולות וכישורים .מושם דגש על
התאמתם למשרה מוצעת על פי פרופיל עובד ודרישות
התפקיד .הליווי ממשיך גם לאחר קליטתם בעבודה בהדרכה
והכוונה .ניתן סיוע גם למעסיק .לפרטים :גל 050-6218658

תנועת נוער ייחודית מסוגה בעולם לצעירים עם ובלי
צרכים מיוחדים.
התנועה מקיימת פעילות שבועית ,של מודל חניכה אישי
במסגרת קבוצתית ,וקולטת אליה חניכים (ילדים רבי נכויות
 שיתוק מוחין  CPניוון שרירים ,אוטיזם ,מוגבלות שכלית,תסמונות שונות ובכל דרגות החומרה) אליהם מצוותים
חונכים  -בני נוער מהחינוך הפורמלי.
התנועה מאמינה שיצירת בסיס למפגשים משותפים ,בין
צעירים עם מוגבלויות לצעירים ללא מוגבלויות ,בני אותו
גיל ,מובילה להבנה הדדית האחד את השני ויוצרת הזדמנות
לקשרים חברתיים ולשינויי תפיסות ועמדות כלפי אנשים
עם מוגבלויות.
השינוי שמתחולל בקרב הפעילים הצעירים שבתוכה יוצא
החוצה ויוצר מעגלים של שינוי בציבור בכלל.

באמצעות הפעילויות ,המתקיימות אחת לשבוע ,בני הנוער
חווים יחדיו פעילות חברתית מעצימה .דרכה הם מכירים
זה את זה ,על החזקות והקשיים ,ולומדים כיצד לתווך
ולאפשר לכל אחד להיות שותף פעיל בפעילות.
גל קולטון רכזת בוגרת 054-566-8333 -
הדר מגלד מרכזת סניף 058-663-3101 -
/https://www.krembo.org.il
www.facebook.com/Krembowings.rehovot

רח' טשרניחובסקי  ,2רחובות | 054-9299790
 | lilach.d@enosh.org.ilwww.enosh.org.il
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בית אקשטיין

דיור נתמך

מתן שרותים לאנשים עם מוגבלות
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תכנית תומכת דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות

בית אקשטיין מקבוצת דנאל ,הינו הארגון הגדול והמוביל
בארץ בתחום מתן שירותים לאנשים עם מוגבלות .מזה
כ 30-שנים אנו חותרים לאפשר לאנשים עם מוגבלות
להגדיר את מטרות חייהם ,לשפר את איכות חייהם,
להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם.

בית אקשטיין מספק שירותים בכל תחומי החיים:
דיור :מערכי דיור ,דיור בקהילה ,מעונות ופנימיות
חינוך :בתי ספר יסודיים ,בתי ספר תיכונים ומכללה
תעסוקה :מרכזי תעסוקה והכשרה
מערך השמה לבוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

בית אקשטיין מספק שירותים לילדים ,בני נוער ובוגרים
בעשרות מסגרות בפריסה ארצית רחבה ממגוון אוכלוסיות:
אנשים עם לקויות למידה ,אנשים עם לקויות הסתגלות,
אנשים עם קשיים רגשיים ,אנשים על הרצף האוטיסטי
ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .המודל
המקצועי אשר מנחה את כל הפעילות בבית אקשטיין הנו
מודל איכות החיים ,אשר הוכח במספר רב של מחקרים
כמודל אשר משפר באופן משמעותי את איכות החיים
וההשתלבות החברתית של אנשים עם מוגבלות.

הגישה הבסיסית בבית אקשטיין הינה שכל אדם הינו בעל
רצונות ,שאיפות ,אהבות ויכולות.
אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לתמוך באנשים עם
מוגבלויות היא לשלבם במידת האפשר בקהילה ובמשפחה
ומתוך כך לספק להם את התמיכה הרחבה ביותר ואת איכות
החיים הטובה ביותר לה הם שואפים .כחלק מתפיסה זו,
נבנית לכל אדם בארגון תכנית תמיכה אישית ,בהתאם
לצרכיו ,רצונותיו ויכולותיו.
הוסטל בארי
טל' | 08-9152571 :זיו נבון050-5898191 :
http://www.b-e.org.il

התכנית מיסודם של ג'וינט ישראל  -מסד נכויות והמוסד
לביטוח לאומי  -הקרן למפעלים מיוחדים.
תכנית דיור נתמך מלווה בוגרים עם מוגבלות במעבר
למגורים עצמאיים בקהילה .התכנית מקנה ומחזקת
מיומנויות תפקודיות ,אישיות וחברתיות ,תוך תיאום טיפול
אישי לשירותים בקהילה .התכנית מיועדת לאנשים בגילאי
 55-21עם מוגבלות המעוניינים לעבור מבית ההורים או
ממסגרות דיור חוץ ביתיות ולהתגורר באופן עצמאי בקהילה.
לכל משתתף נכתבת תכנית אישית לניהול חיים עצמאיים
בבית ובקהילה תוך התייחסות לצרכים ,רצונות ויכולות
המשתתף .התכנית האישית מתייחסת להתנהלות מיטבית
ובטוחה בבית ,השתלבות בחברה ובקהילה ,מיצוי יכולת
השתלבות בתעסוקה ובפנאי ,מיצוי זכויות ותיווך לשירותים
בקהילה ,מערך כוננות בעת חירום אישי ובטחוני ועוד.

הצוות המקצועי:
מתאם טיפול :מקיים קשר אישי ומלווה את המשתתף,
מתכנן עם החבר תכנית קידום אישית ומסייע באופן שוטף
ביישומה .בנוסף ,מתאם הטיפול מסייע ביצירת קשר עם
גורמים נוספים בקהילה למיצוי זכויות בתחומים השונים.
מדריך קידום חיים עצמאיים :המדריך מלווה את המשתתף
ביישום התוכנית האישית בתחומי החיים השונים.
א.ד.נ.מ:
04-9853370
בת חן עבודי052-6622619 :
http://www.ednm.org.il
משתתפי התכנית אחראים על מימון הוצאות המחייה
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"הרצון מנצח"
העמותה הינה עמותה המקדמת את הפעילות
הספורטיבית בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים הלוקים
בלקות שכלית (פיגור קל ובינוני ,אוטיזם ושיקום).
מזה כ 15-שנה רותמת עמותת "הרצון מנצח" את הפעילות
הספורטיבית לקידומם של ספורטאיה .העמותה הוקמה
ע"י הגב' שושנה גרוספלד לפני כ 15-שנה ומונה כיום
למעלה מ 70-ספורטאים הפעילים באופן קבוע בענפי:
הכדור-סל ,שחייה ,באולינג ,אופניים ,הוקי רצפה וכדורגל.
הספורטאים מגיעים לאימונים מכל האזורים :החל מראשון
לציון ,מודיעין ,מזכרת בתיה ,גבעת ברנר ,מושב קדרון ,נס-
ציונה ,באר יעקב ואשדוד.
כהורים לילדים עם לקויות שונות (פיגור קל ובינוני ,אוטיזם
ושיקום) אנו יודעים להעריך עד כמה כול התקדמות ,ולו גם
הקטנה ביותר חשובה.
אנו יודעים כיום שבאמצעות פעילות ספורטיבית ותחרויות,
אנשים עם צרכים מיוחדים מתפתחים ומקדמים את עצמם
מבחינה בריאותית ,מנטאלית וחברתית.
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עמותת חיוך של"ו
פעילות הספורט בעמותה פתוחה לכל אדם בעל צרכים
מיוחדים מגיל צעיר וללא תלות במגבלותיו .האימונים
והתחרויות נערכים בהתאם לרמת המשתתף באמצעות
חלוקה לרמות שונות.
הספורטאים שלנו מקפידים להגיע לאימונים במהלך כל
השנה ,למרות מגבלותיהם וחרף כול הקשיים העומדים
בדרכם ,בעת התחרות הם מגלים נחישות ורצון לנצח כמו
כל ספורטאי רגיל.
עמותת "הרצון מנצח" פועלת במסגרת ארגון ספיישל
אולימפקיס העולמי המונה  3.7מיליון ספורטאים ב170 -
מדינות בעולם.
בניצחונות באולימפיאדה באבו דאבי ב 2019-זכתה קבוצת
הכדורסל במדליית כסף.
שושי גרוספלד054-7508811 :
פלאפון העמותה052-2936420 :
פייסבוק" :הרצון מנצח רחובות"
אינסטגרםrazonmenatzeah :

עמותת חיוך של"ו הוקמה ע"י רייזי קירשנטיין בשנת 2009
בכדי לתת מענה משלים טיפולי בקהילה הדתית חרדית
ע"מ להקל על הורים מבחינת תרבותית פיזית וכלכלית
שמתמודדים עם ילדים מאתגרים ובעלי צרכים מיוחדים.
העמותה הוקמה בהשראת תפיסה ערכית-חינוכית חברתית
הגורסת כי על מנת לגדול ולהיות מבוגר מצליח יש צורך
בחוויות של הצלחה בילדות .אנו מאמינים כי יש להעניק
לכל ילד סיכוי להיות שווה בין שווים במערכת החינוך,
בבית ובקהילה ובאמצעות כך להגדיל את סיכוייו להצלחה.
פרויקטים מובילים בעמותה:
 .1מכון חיוך של"ו  -נותן מענה בתחום הלימודי רגשי
התנהגותי והתפתחותי במערך המשפחתי והפרטני.
בהתאם לצרכי הקהילה והתאמה תרבותית תוך
מיצוי ומימון הביטוחים המשלימים או הסל בקופת
החולים .המרכז מהווה כתובת מקצועית למתן
אבחונים וטיפולים ,רגשיים ,התנהגותיים ,פרא-
רפואיים והוראה מתקנת לילדי הגנים ובי"ס יסודי
מחוץ לגבולות המערכת הפורמאלית בקהילה .נערכות
הרצאות וסדנאות להורים.

המרכז פועל תחת ברכתו של רב העיר הרב קוק ושל
הרב רובין הכהן.
 .2מרכז למשפחה כמענה משלים לשירותים עירוניים.
לילדים עם צרכים מיוחדים הכולל ילדים עם הפרעות
קשב וריכוז בדרגת חומרה גבוהה והפרעת התנהגות.
הפעלת מערך מתנדבים בשיתוף פלטפורמה ופרויקט
"התנדבות בקהילה" לחונכות ומועדוניות לאחים/יות
של הילדים או לילדים עצמם עם צרכים מיוחדים.
הפנייה והנגשת מידע של מחלקות עירוניות ומיצוי
זכויות מול משרדים ממשלתיים ביטוח לאומי\מס
הכנסה וכד' הקמת מנהיגות הורים (יפורט בהמשך).
 .3פיתוח קשרי קהילה ופרויקטים משותפים עם מערכות
הבריאות ,החינוך ,מרכזים קהילתיים ועמותות שלהן
מטרות משותפות ,הכולל כנסים ,הפנינג וכד'
נייד0505499920 :
pro1.shalev@gmail.com
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יד שרה
יד שרה הוא ארגון מתנדבים .חזון הארגון הוא חתירה
לשיפור איכות חייו של האדם המתמודד עם קשיים
תפקודיים.
מערך השירותים עונה על דרישותיה המשתנות של
האוכלוסייה הרב גילית בעלת צרכים מיוחדים.
מושתת על חידושים טכנולוגים וחמימות אנושית ,אמין
וזמין לכל.
בשירותי הארגון :השאלת ציוד רפואי -שיקומי ,מידע
וייעוץ ,מסגרות טיפוליות ושירותי בית וקהילה.
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האגודה למען העיוור
רחוב הנביאים  ,8רחובות (ליד הרווחה)
איש קשר -חיים נבון08-9457396 ,
https://yad-sarah.net/https-yad-sarah-net

לארגון דרושים מתנדבים
לפרטים052-7727703 :
(לא בשבת)

מועדון חברתי לעיוורים מגילאי .20-80
מתן ייעוץ ,חוגי פנאי לבחירה ,תמיכה סוציאלית וכן טיפול
רגשי-נפשי במסגרת פרטנית\משפחתית\קבוצתית.
המענה של האגודה פועל להעשרת חייהם לעיוורים וללקויי
ראיה .זאת על ידי הפעלת חוגים שונים שמתקיימים אצלנו
כמו ספורט ,לימודי תורה על פרשת השבוע וקורס מחשבים.

משה פריד  ,2רחובות | טל'08-9475151 :
agoda-r@bezeqint.net
cblmiryam@012.net.il
ֿhttps://www.ruachtova.org.il/organizations/5722

לכבדי ראיה ועיוורים הכולל טכנולוגיות המתאימות לכך.
כמו כן ,יש חדר פעילות של משחקים מיוחדים לעיוורים.
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הנהגת הורים עירונית

שמע
בשיתוף פעולה חדש בין רשת חוויות ,תחום אוכלוסיות
מיוחדות ,לעמותת 'שמע' ,נפתח מועדון חברתי לילדים
כבדי שמיעה.

הפעילות החברתית-חינוכית המתקיימת במרכזי העמותה
ברחבי הארץ בשעות אחר הצהריים מהווה הזדמנות
שוויונית לפעילות פנאי והעשרה לאותם ילדים ובני נוער.

פועל במרכז חוויות שוויץ החדשה אחת לשבוע בימי
חמישי בין השעות .17:30-19:00

פעילות זו ,עם בני גילם ,כבדי שמיעה אחרים ,מהווה
מפגש עם קבוצת השווים ,תורמת לשיפור הדימוי העצמי,
להעלאת הביטחון העצמי ולרכישת מיומנויות חברתיות.

מיועד לתלמידי כיתות היסודי ,תושבי העיר עם ירידה
בשמיעה הלומדים בכיתות רגילות (שילוב אינדיבידואלי).
מדי שבוע נהנים החניכים מחוגים ,מפעילות בקבוצות
קטנות מותאמות גיל ,משוברי שגרה ומסיבות .הפעילות
מונגשת והצוות כוללת רכזת פעילות ,מדריכה בשכר ושתי
מדריכות מתנדבות מהשירות הלאומי.
עמותת "שמע" הוקמה בשנת  1968על-ידי הורים ומתנדבים
במטרה לספק את הצרכים המיוחדים של ילדים ובני נוער
חרשים וכבדי שמיעה בתחומים של חינוך ,שיקום שמיעתי,
רווחה ושילוב בחברה.
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המחקר מוכיח כי פעילות זו תורמת להתפתחות חברתית
ורגשית תקינה ,ומכאן לשיפור בהישגים לימודיים.
הסיוע והתמיכה שהילדים מקבלים דרך הפעילות תורם
להתפתחותם התקינה ומונע היווצרותם של פערים
משמעותיים בינם לבין אחרים בני גילם.
טלפון08-6366171 :

הנהגת ההורים העירונית רחובות שואפת לייצג את כלל
ההורים בעיר.
בהנהגה חברים כ 60-הורים המכהנים כיו"רים  /נציגים
של מוסדות החינוך השונים בעיר :גנים | בה"ס יסודיים /
תיכונים  /חינוך מיוחד מכלל המגזרים :ממלכתי/ממלכתי
דתי/ממלכתי חרדי/מוכש"ר.
ההנהגה עובדת בשיתוף פעולה עם עירית רחובות ,המתי"א,
פורום אוכלוסיות מיוחדות וגופים עירונים נוספים.
בהנהגת ההורים פועלת ועדה יעודית המתרכזת בנושא
החינוך המיוחד ,הפועלת לקדם את החינוך המיוחד בערנו
ולדאוג לזכויותיהם של ילדנו על מנת שילמדו ויתפתחו
בצורה הנאותה והמתאימה ביותר לצרכיהם.
בין הנושאים העומדים על סדר היום של הוועדה הינם:
 .1שת"פ עם המחלקה לחינוך מיוחד בעיריה לקידום
פתרונות לצרכי המשפחות.
 .2קיום יוזמות קהילתיות משותפות עירוניות בין תלמידי
החינוך המיוחד ובין תלמידי החינוך הרגיל.

.3
.4
.5
.6
.7

הערכות ליישום חוק החינוך המיוחד (שילוב והכלה –
דורנר) ברמה עירונית.
פרסום מידע רלוונטי עבור הורים לילדים עם מגבלה או
להורים עם מגבלה.
המשך ייצוג בוועדות הכנסת ובהנהגת ההורים הארצית
במטרה לקדם פתרונות לטובת ילדים עם מגבלה/
הורים עם מגבלה.
דאגה וקידום הסביבה החינוכית של הילדים.
יצירת שיתופי פעולה עם כל הגורמים הרלוונטים על
מנת שהילדים עם הצרכים המיוחדים יקבלו את כל
הזכויות שמגיעות להם.
מוזמנים לפנות אלינו לקבלת עזרה בתחומים
השונים ובמיצוי הזכויות של ילדכם.
גיל רך:
מורן ויטקובסקי  -ריס054-4867899 ,
צופית גולן ,יו"ר הנהגת ההורים העירונית -
050-7363441
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מנהיגות הורים חרדית שע"י חיוך של"ו

הורים מובילים שינוי ברחובות

לילדים עם צרכים מיוחדים רחובות

קהילת הורים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים

אנו פועלים בתחומים הבאים:
ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות
ליווי מול גורמי החינוך בעיר – שילוב ,השמה,
סייעות והסעות
קידום פעילות פנאי מותאמות לבוגרים ולילדים,
ושילוב בחוגים קיימים
קידום מדיניות עירונית בנושא תעסוקה
פתרונות דיור לאוכלוסייה הבוגרת
הרצאות שנתיות להורים
סדנאות העצמה לכל התא המשפחתי
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גל שטרית  ,052-8566571נציג ההורים המשלבים
מורן ויטקובסקי ריס  ,054-4867899הגיל הרך
גל שטרית  ,052-8656571יסודי וחטיבה
טלי אלטון  ,054-4735508בוגרים
לורנה חמי  ,052-7182664מגזר חרדי
טלי סוכובולסקי  ,052-2257269עיכוב התפתחותי
מוריה וינדרבוים  ,054-4503535מזכרת בתיה
Horim.kehila@gmail.com

אתם לא לבד!
הצטרפו אלינו לעשייה!

מי אנחנו?
עמותת חיוך של"ו אשר מפעילה מספר פרוייקטים ומתוכם
הפעלת קבוצת מנהיגות הורים למשפחות לילדים ם צרכים
מיוחדים אשר נותנת מענה חברתי וקהילתי למשפחות
בקשת הדתית /חרדית של העיר.
בגרעין הקבוצה נמנות אימהות פעילות אשר כל אחת עפ"י
כישוריה ,לוקחת חלק בארגון הפעילויות
בהתנדבות.
איך התחלנו?
מפגישה אקראית של מספר אימהות לילדים עם צרכים
מיוחדים ,ששיתפו אישה את רעותה בהתמודדות ובאתגר
בגידולו של ילד עם צרכים מיוחדים ,עלה הנושא של
הקושי החברתי והבידוד בו נמצאת המשפחה המתמודדת
מול כלל החברה שלא מכירה ולא מודעת למורכבות גידול
הילד המיוחד.
מתוך ההדדיות וההבנה כי רק אמא שנמצאת במקום
המאתגר הזה ,מסוגלת להבין ולהכיל ולהיות אוזן קשבת
לאמא-חברה שחווה את אותן החוויות ונתקלת באותם
הקשיים ,התקבצה קבוצת האימהות והחלה לטוות חלומות
בהכוונת מתנדבת קהילתית.

דובר על הצורך למתן מענה להיבט החברתי ,כדיי להעצים
את כלל המשפחה ,מתוך מחשבה שבדרך כלל הילד
המיוחד מטופל ומקבל מענה לצרכיו במסגרות החינוך
המיוחד ואילו ההורים והאחים שעול הגידול והטיפול מוטל
על שכמיהם ,אינם מקבלים שום תמיכה מורלית מהממסד.
בכדיי להתחיל בפעילות ,צריך היה בראש ובראשונה
ליצור קהילה ולהביא למודעות המשפחות על קיומנו.
התחלנו בליקוט המשפחות ע"י יצירת קשר טלפוני וערכנו
ערב חשיפה בשיתוף עיריית רחובות ,שם "נורתה הירייה
הראשונה" ומאז החלו הפעילויות הרבות.
הפעילויות שלנו:
ליויי ,יעוץ תמיכה והכוונה .מסיבות בחגים לילדים ,ערבי
העצמה לאימהות ,סדנאות והרצאות לאימהות
אחה"צ של כיף בחופשת הקיץ לילדים ולאחים ,מועדונית,
יום כיף בבריכת ויסגל בחופשת הקיץ ,חוגים ,נופש
לאימהות ועוד.
טלפון :רכזת פרלה 050-5499920 -
manigutre@gmail.com
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שווים

מילים ולחן :עילי בוטנר

אתה לבן אני שחור,
אני חשוך אתה באור
שמחמם כמו אמא,
ושדואג לך.
אתה קטן אני גדול
אני רוצה אתה יכול
לרקוד ,לצעוד קדימה.
להיות שלם בין אנשים.
ואולי יבוא יום ונהפוך שווים
אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים
ונזרום ביחד עד אין סוף
שנייה לפני שקו החוף מגיע
שנייה לפני שקו החוף מגיע
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אני בוכה אתה צועק
אני טועה אתה צודק
זאת הצגה שלנו,
ואין קהל ואין במה.
אולי נשב ננוח,
אתה ,אתה.
אני ,אני.
וגם תחלוף הרוח,
ויעברו כל השנים.
ואולי יבוא יום...
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ברחובות כולנו תושווים

