
חינוכי  -מרכז חברתי
הדדיות והכלה, לשיתוף

השתלמויות והרצאות



הדדיות והכלה מזמין אתכם להשתתף במגוון , חינוכי לשיתוף-המרכז החברתי

, פיתחנו מודל שילוב והכלה חדשני' כנפיים של קרמבו'ב. השתלמויות והרצאות

המודל  . מכל קצוות החברה, המחבר בין ילדים ובני נוער עם וללא מוגבלויות

נגישה ומותאמת המביאה לידי ביטוי את היכולות של  , מאפשר פעילות משותפת

.כלל המשתתפים בה

מטרת ההשתלמויות הינה להרחיב את ארגז הכלים והידע המקצועי על מנת  

ולהתאים מרחבי פעילות משותפים במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות  להנגיש

.  כאחד

ם בנושא  "משמשת כיועץ רשמי לאו' כנפיים של קרמבו'

.הכלה והשתייכות

בעלי  , מומחים בתחומם', כנפיים של קרמבו'כל צוות המרצים הינם אנשי מקצוע ב

ללמידה מגוונת , ומעלה וישמחו לצאת אתכם לחוויה מעשירה ומרתקתMAתואר 

.שתוכל לאפשר לכל אחד ואחת מכם להרחיב את ארגז הכלים האישי והמקצועי

.מחכים לראותכם



תוכן עניינים

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:הכשרות לעובדי חינוך וציבור

הכשרת מורים מוסדית לשייכות והכלה•

הכלה והשתלבות-' מובילים שינוי'•

"קרמבו גן"•

הכשרת מורים פרטית לשייכות והכלה•

:השתלמויות נוספות

עיבוד חושי והשפעתו על  -בלי לאבד חברים, לעבד את החושים•
תפקודים חברתיים

שילוב טכנולוגיות לקידום הכלה והשתייכות  -'העולם היום'•
בקבוצה הטרוגנית

.לצורך תהליכי הכלהוהנגשתוהמשחוקרזי -'בואו נשחק ביחד'•

הסתכלות מכילה בציורי ילדים-"?מה הילד שלי מספר לי"•

חוזקות ומגבלות של תהליך  -'ביחד ולחוד-גיל ההתבגרות'•
.ההתבגרות

מגוון הרצאות וסדנאות חד פעמיות
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:נוספיםפרטים
החינוכיות החיצוניות  התכניותניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר 

.7922מספר תכנית  -של משרד החינוך
.הספרבביתתתקייםההשתלמות

.ם"נשדרוגפ"ע:ההכשרהעלות

:התכניתמטרות
של  השתלבות והשתייכות , המודלים השונים של הכלההיכרות עם .1

.היחיד עם המוגבלות בקבוצה ההטרוגנית
'  כנפיים של קרמבו'של עקרונות המודל החינוכי היכרות עם .2

.במסגרת הכיתה
.ליישום עקרונות המודל החינוכי בכיתהכלים פרקטייםקבלת .3
.תקשורתית ופיזית בכיתה, כלים להנגשה קוגניטיביתקבלת .4

:המרצהעל 
-(MA)רוזנשטייןדורלי

ושילובמיוחד בחינוך M.ed.'קרמבושל כנפיים'במקצועיפיתוחמנהלת
.טכנולוגיות

הכשרת מורים מוסדית לשייכות והכלה

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:ההכשרהתוכניות
.ולצרכיוס"ביהלאופילהתאימהוניתןאפשרויותמספר זולהשתלמות

https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?q=7922&id=7922
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:  קהל היעד
עובדי  , מדריכי נוער, מדריכי חוגים, סייעות ומשלבות בגנים ובבתי ספר

. ס ועובדי מחלקות חינוך ונוער"מתנ

:פירוט התכנים
סייעות ומשלבות בגנים ובבתי  : השתלמות זו מיועדת לעובדי הרשויות

ס ועובדי מחלקות חינוך  "עובדי מתנ, מדריכי נוער, מדריכי חוגים, ספר
מטרת ההשתלמות להקנות ידע והבנה לגבי משמעותה של  . ונוער

הקהילה המכילה ולקבל כלים שיאפשרו לעובדים לקחת חלק בתהליך  
השתלבותם של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות בפעילויות החברתיות  

.השונות של הרשות

:פרטים נוספים
.א"ש30כ "סה, א"ש3כל מפגש , עשרה מפגשים

הכלה והשתלבות-' מובילים שינוי'

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:המרציםעל 
M.ed.קרמבושל בכנפייםמקצועיפיתוחמנהלת-רוזנשטייןדורלי

.טכנולוגיותושילובמיוחד בחינוך 
.ארגוניייעוץ ,קהילתיחברתיחינוך M.A–שטנגרהדס
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"קרמבו גן"

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:קהל היעד
.  צ"ובחטהתוכנית מיועדת להפעלה בגני חובה 

:פירוט התכנים
חיזוק תחושת השייכות של ילדים עם וללא מוגבלויות בקבוצה  •

.  חברתית משולבת
העלאת המודעות לצרכיו ולשונותו של האחר מבלי לשים דגש על  •

. חריגותו
מתוך הבנת החוזקות , הכרות והבלטת ייחודו של כל ילד באשר הוא•

של היחיד וזאת למען בניית קהילה משלבת בה יש מקום פעיל לכל  
.  ילד וילדה

מומחי,החינוךמתחוםמקצועייםמדריכיםהינםהתוכניתמדריכיכל 
.זותכניתכמנחיהכשרהשעברוהרך הגיל 

:נוספיםפרטים
'דק45מפגשכל ,הילדיםבגןמפגשים10
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:לדעתכדאי
.ניתן להגיש בקשה להכרת במסלול אישי

:התכניתמטרות
של  השתלבות והשתייכות , המודלים השונים של הכלההיכרות עם .1

.היחיד עם המוגבלות בקבוצה ההטרוגנית
'  כנפיים של קרמבו'של עקרונות המודל החינוכי היכרות עם .2

.במסגרת הכיתה
.ליישום עקרונות המודל החינוכי בכיתהכלים פרקטייםקבלת .3
.תקשורתית ופיזית בכיתה, כלים להנגשה קוגניטיביתקבלת .4

:המרצהעל 
-רוזנשטייןדורלי

ושילובמיוחד בחינוך M.ed.קרמבושל בכנפייםמקצועיפיתוחמנהלת
.טכנולוגיות

.ארגוניייעוץ ,קהילתיחברתיחינוך M.A-שטנגרהדס

הכשרת מורים פרטית לשייכות והכלה

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:נוספיםפרטים
.א"ש30שלבהיקף מפגשים10:התכניתמבנה•
המפגשים הינם מפגשי זום מקוונים המתקיימים אחת לשבוע בימי •

17:00-19:30חמישי בשעות 
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:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשים4בהשתלמות

באופןאוהשרוןברמת'קרמבושל כנפיים'בביתתתקייםההשתלמות
.מקוון

:התכניםפירוט
.העמקה בקשר שבין מערכת החושים לתפקודים שונים של ילדים•
.הבנת המקור להתנהגויות מאתגרות•
שיח והדרכה להתמודדות עם קשיים בעיבוד חושי במסגרת  , דיון•

.הבית והמשפחה
.מתן כלים לתיווך בפעילות פנאי ובמשחק בקבוצה חברתית מגוונת•

:המרצהעל 
-רוזנשטייןדורלי

ושילובמ"בחM.ed.'קרמבושל כנפיים'במקצועיפיתוחמנהלת
.טכנולוגיות

.בעיסוקמרפאה–גזלהחןבת

בלי לאבד חברים, לעבד את החושים
עיבוד חושי והשפעתו על תפקודים חברתיים

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:היעדקהל 
.הורים,ציבורעובדי,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי
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:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבארבעהההשתלמות
באופןאוהשרוןברמת'קרמבושל כנפיים'בביתתתקייםההשתלמות

.מקוון

:התכניםפירוט
והשתלבותלהכלהמודליםביישוםדיגיטליים-טכנוכליםשל מקומם•

.הביתיתובמסגרתחינוך במסגרות
מעשיר ,פורהשיחלאפשר במטרההדיגיטליתבסביבהנכוןשימוש•

.ייחודיותלאוכלוסיותמגוונותהתאמהאפשרויותי"עומונגש
,חברתיים,לימודיים:שוניםלצרכיםוהתאמתםכליםבמגווןהתנסות•

.וקבוצתיאישיומשחקלהעשרה

:המרצהעל 
-רוזנשטייןדורלי

ושילובמיוחד בחינוך M.ed.קרמבושל בכנפייםמקצועיפיתוחמנהלת
.טכנולוגיות

שילוב טכנולוגיות לקידום  -'העולם היום'
הכלה והשתייכות בקבוצה הטרוגנית

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:היעדקהל 
.הורים,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי

mailto:orhay@krembo.org.il


:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבארבעהההשתלמות
באופןאוהשרוןברמת"קרמבושל כנפיים"בביתתתקייםההשתלמות

.מקוון
.

:התכניםפירוט
.וחברתייםקוגניטיביים,רגשייםאתגריםמול אל המשחקתרומת•
.חברתיותיכולותופיתוחלמידהלצורך בסיפוריםלהשתמשכיצד •
.בעיותבפתרוןלהתנסותככליהמשחק•
.מיוחדיםוצרכיםמגדרים,לגילאיםהמשחוקתהליךהתאמת•
.דיגיטלי-הטכנובעולםהמשחק•

התאמתםאתוננתחשוניםבמשחקיםנתנסהההשתלמותלאורך 
.והנגשתם

:המרציםעל 
.בעיסוקמרפאה–גזלהחןבת

M.ed.קרמבושל בכנפייםמקצועיפיתוחמנהלת-רוזנשטייןדורלי
.טכנולוגיותושילובמיוחד בחינוך 

'בואו נשחק ביחד'
.לצורך תהליכי הכלהוהנגשתוהמשחוקרזי 

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:היעדקהל 
.הורים,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי

mailto:orhay@krembo.org.il


:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבשישהההשתלמות
באופןאוהשרוןברמת"קרמבושל כנפיים"בביתתתקייםההשתלמות

.מקוון

:המרצהעל 
-רוזנשטייןדורלי

ושילובמיוחד בחינוך M.ED.קרמבושל בכנפייםמקצועיפיתוחמנהלת
.טכנולוגיות

מקצועיתחוםמנהלת,קליניתפסיכולוגיהMA–ברונשטייןאורית
.'קרמבושל כנפיים'

"?מה הילד שלי מנסה להגיד לי"
הסתכלות מכילה בציורי ילדים

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:פירוט התכנים
התבוננות ובחינת ההיבטים ההתפתחותיים של הציור משלב  •

.השרבוט ועד הבגרות
.כלים לפתיחת צוהר נוסף להבנת עולמו של הילד•
.פיתוח היכולת לאתר מצבי קושי ומשבר דרך ציור הילדים•

:היעדקהל 
.פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי,הורים

mailto:orhay@krembo.org.il


:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבחמישהההשתלמות
באופןאוהשרוןברמת"קרמבושל כנפיים"בביתתתקייםההשתלמות

.מקוון

:המנחותעל 
.חברתיתפסיכולוגיהMA-קוברזייגר מירב

מקצועיתחוםמנהלת,קליניתפסיכולוגיהMA–ברונשטייןאורית
.'קרמבושל כנפיים'

'ביחד ולחוד-גיל ההתבגרות'
החוזקות והמגבלות של תהליך ההתבגרות

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

:פירוט התכנים
במאפייני הגיל והקשר להתנהגויות , העמקה בעולם המתבגרים•

.ותפקודים שונים
נעסוק  , שיתוף וקבלת הגיוון והאחר, מתוך השקפת עולם של הכלה•

".  המתבגר הייחודי"ועל " המתבגר שבתלם"בידע ובשיח על 
תהיות , שאלות-חלק תיאורטי ויישום: כל מפגש יכלול שני חלקים•

.וכיצד משתמשים בידע למימוש קשר

:היעדקהל 
.פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי,הורים
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הרצאות חד פעמיות 
בתחום הפעילות המשלבת

:ליצירת קשר ורישום
orhay@krembo.org.il-אור

3

2
העצמת בני נוער

עקרונות וכלים יישומיים , הרצאה שעוסקת בדרכים ליצירת מנהיגות נוער
להעצמת בני נוער במסגרות השונות תוך חיבור למודל ההפעלה  

.הקרמבואי

'נעים להכיר'-כנפיים של קרמבו
היכרות עם התנועה המובילה בישראל את נושא השילוב החברתי של 

ההרצאה כוללת . אוכלוסיית הילדים והנוער עם מוגבלויות בחברת שווים
הובלת שינוי  , חברתית מובילה-את פיתוח התנועה כמסגרת חינוכית

.י ילדים והכלים איתם אנו עובדים בשטח"חברתי ע

מסטארט אפ לארגון חברתי משפיע ומוביל" כנפיים של קרמבו"
כיצד הצלחנו , הרצאה המתארת את תהליך הגדילה והצמיחה בתנועה

נתינת  . וערכים לצד גדילה משמעותית בשטח, חזון, לשמור על רוח
. כלים לצמיחה וללמידה מניבת תוצרים

1

שייכות בעולם של שונות
ההרצאה תעסוק באופן פעיל בחוויית השונות בחברה ההטרוגנית בה  

תדון בשאלת  . דרך התנסויות בתחום העיבוד החושי, אנו חיים כיום
.הנורמה ובתפיסת ההכלה בקהילה ובחברה

4

5

כלים להדרכה משלבת-'לחשוב אחרת'
כלים לבניית פעילות מותאמת  . עקרונות הפעילות לקבוצה המכילה

,  חשיבות המבניות, כיצד בונים מערך. לאוכלוסייה מגוונת עם וללא מוגבלויות

".יחידהגאוות"יצירת . כלים לעמידה מול קבוצה מורכבת וטכניקות הנגשה
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3

2

1

4

5

הרצאות בתחום החינוך המיוחד 

העצמת הילד עם המוגבלות
מצגת ושיח תהליכי המשרטט תהליכי חשיבה והבניית תכניות קידום  

.  צמיחה ושינויים אישיים, כבסיס להשתתפות, אישיות וקבוצתיות
.התהליך הקרמבואי שם דגש על פיתוח החוזקות ושימוש בהן בתהליך

חושייבוד )ע)הולכים לא
נדון  . למידה ותהליכי הכלה-תחושה-ההרצאה תדון בקשר שבין תנועה

בהשפעות  , במאפייני העיבוד החושי והקשיים הנובעים מאי ויסות
החברתיות ובהשלכות ההתנהגותיות הנובעות מקשיים אלו ונתנסה  

.בתהליכי עיבוד חושי

מוצאים את הקשר
היכרות עם המוגבלויות השונות באמצעות סרטים המספרים בקצרה יום  

לאחר מכן נבצע העמקה במגבלה  . בחייהם של פעילים עם מוגבלות
והיכרות עם תפיסת הלמידה של האחר בתנועה בדגש על החוזקות  

.נדון בהנגשה וביכולת לפעול ולתקשר יחד. וחיפוש הדומה

משחוק
.  והכרת האחר, הכרת השונה, הכשרה בתחום המשחק והתפתחותו

מתן כלים בסיסיים לזיהוי קשיים התפתחותיים דרך משחק ומתן מענה  
.לקשיים התפתחותיים ולפיתוח השיח דרך משחק

אני כאחר
זאת  , את חוויית המוגבלות, באופן פעיל, סדנא שמטרתה לחוות ולהכיר

מול התפקוד  " הנורמטיבי"ננהל שיח על התפקוד . דרך מגוון התנסויות
האחר תוך עיבוד נושא קבלת האחר והתפקודים החברתיים המשתנים  

.עבור כל אחד ואחת מאתנו

הרצאות חד פעמיות 
בתחום החינוך המיוחד
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