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:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

אתכםמזמין',קרמבושלכנפיים'שלחברתי-החינוכיהידעמרכז

פיתחנו'קרמבושלכנפיים'ב.והרצאותהשתלמויותבמגווןלהשתתף

וללאעםנוערובניילדיםביןהמחבר,חדשניוהשתייכותהכללהמודל

.מובילחינוכיעקרוןהחברתיבמגווןורואההחברהקצוותמכל,מוגבלויות

ביטוילידיהמביאהומותאמתנגישה,משותפתפעילותמאפשרהמודל

להרחיבהינהההשתלמויותמטרת.בההמשתתפיםכללשלהיכולותאת

מרחביולהתאיםלהנגישמנתעלהמקצועיוהידעהכליםארגזאת

.כאחדפורמליותובלתיפורמליותבמסגרותמשותפיםפעילות

הכללהבנושאם"לאורשמיכיועץמשמשת'קרמבושלכנפיים'

.והשתייכות

שלכנפיים'שלהידעמרכזצוותידיעלמונחותוהסדנאותההרצאותכל

ישמחוהצוותחברי.התמחותםבתחוםרלוונטיםתאריםבוגרי',קרמבו

לאפשרשתוכלמגוונתללמידה,ומרתקתמעשירהלחוויהאתכםלצאת

.והמקצועיהאישיהכליםארגזאתלהרחיבמכםואחתאחדלכל

.לראותכםמחכים

16-17.........................................קטלוג הרצאות וסדנאות חד פעמיות 

:עומקהכשרות

תוכן העניינים

החזקות והמגבלות של תהליך  -ביחד ולחוד -גיל ההתבגרות

15..................................................................................ההתבגרות

5..................הכשרת סייעות ומשלבות במערכת החינוך-ילדות של קרמבו

6.. .............................הכשרת סייעות ומשלבות במערכת החינוך-יד ביד 

9............................סמינר הכשרה למדריכי ילדים ונוער -מובילים שינוים 

10....................הכשרה לצוותים מובילים במקומות עבודה -עובדים ביחד 

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

11.........................................................................תפקודים חברתיים 

12.........שילוב טכנולוגיות לקידום הכלה והשתייכות בקבוצה -העולם היום 

13..............לצורך תהליכי הכלה והנגשתורזי המשחק -בואו נשחק ביחד 

14.....................הסתכלות מכילה בציורי ילדים -?מה הילד שלי מספר לי

4...................................................הכשרת מורים להכללה והשתייכות

7................. .............................שגרירי הכללה והשתייכות -חיים ביחד

8..............................זכות ואחריות בתהליכי השתייכות -העומדים מהצד



:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

:נוספיםפרטים
.7922-ן"גפתכניותניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר 

מקוון/האזוריתה"בפסג/הספרבביתתתקייםההשתלמות

:התכניתמטרות
השתלבות והשתייכות של , היכרות עם המודלים השונים של הכלה1.

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

.במסגרת הכיתה
.קבלת כלים יישומיים להטמעת המודל החינוכי בכיתה ההטרוגנית3.
.תקשורתית ופיזית בכיתה, קבלת כלים להנגשה קוגניטיבית4.
.  שינוי שפה וטרמינולוגיה בנושא הכללה והשתייכות5.
. הכרות עם עולם המוגבלויות6.

הכשרת מורים להכללה והשתייכות

:ההכשרהתוכניות
פדגוגיבמיקוד והשתייכותהכללה
חברתירגשיבמיקוד והשתייכותהכללה

.ולצרכיוס"ביהלאופילהתאימהוניתןאפשרויותמספר זולהשתלמות

קרמבושל ילדות 

:קהל היעד
).  ב-א(צוותי חינוך בכיתות היסוד , גננות וסייעות בגני ילדים

: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  , הכרות והבלטת ייחודו של כל ילד באשר הוא•

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

:ההשתלמותמטרות
,היסודוכיתותהילדיםבגניהחינוכייםלצוותיםמיועדתהתכנית

בגןליישמההכליםאתוהסיועהחינוך אנשייקבלובמסגרתה
מערכיאתהצוותיםיחוומפגשבכל .חינוכיתכתכניתובכיתה

עמיתיםבלמידתחלקוייקחוהנלוויםהחומריםאתיכירו,הפעילות
.פעילה

:נוספיםפרטים
.6855-ן"גפתכניותניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר 
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:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

:תכני ההכשרה
.תיאוריות פסיכולוגיות בהתפתחות הילד•
.תקשורת עם ילדים•
. עבודת צוות ותקשורת בינאישית•
.ארגון הסביבה החינוכית•
.התמודדות עם קשיים בטיפול וחינוך ילדים•
.מעורבות הורים בחינוך•
.הכרות עם עולם המוגבלויות•
תפקיד המשחק בחיי הילד ככלי לבניית השתייכותו של הילד •

.במעגל החברתי

:קהל יעד
.משלבות בגני ילדים ובתי ספר, סייעות גני ילדים

יד ביד
הכשרת סייעות ומשלבות במערכת החינוך

:כללי
.  ת במסגרת החינוכית חשוב מאוד/המשלב/ת/הסייעתפקיד 

הם מהווים , מעבר להיותם חלק מהצוות החינוכי והמקצועי הכולל
,  הם משמשים לילדים כאוזן קשבת. משאב רגשי ומכיל עבור הילדים

. חברתי והתנהגותי לצרכיהם, דמות מכילה ומחבקת ומענה רגשי
ים מלווים את הילדים בגיל קריטי  /ים והמשלבות/הסייעות

תפקיד חינוכי זה דורש הכשרה והעמקה בעולם  , בהתפתחותם ומכאן
.הילד

:קהל היעד
.ס"ההכשרה כוללת את צוותי החינוך ותלמידי ביה, בתי ספר יסודיים

:פירוט התכנים
סדנאות התנסותיות  התכניתבמסגרת תכנית זו ינחו מפעילי 

והנגשותהתאמות , ייחודיות, קבוצתיות עם התלמידים בנושא שונות
על מנת להכיר לכלל התלמידים את הכוחות והאתגרים איתם כולנו  

ילמדו , התלמידים יתנסו באתגרי המוגבלויות השונות. מתמודדים
לעבוד בצוותים מגוונים בהם עליהם להציע ולקבל עזרה זה מזה על  

לאפשר  התכניתמטרת . מנת להשיג את המטרות שיוצבו בפניהם
תחומי החוזק שלו , ייחודיותו, לתלמידים להכיר את השונה מהם

להכיר נקודות אלו בעצמם  , והאתגרים איתם הוא מתמודד וכמו כן
.הפעילויות ילוו בשיח ודיון. ולא רק באחר

:ההשתלמותמטרות
יצירתתוך בחברההמשתניםוהתפקודיםהאחר קבלתנושאעיבוד 

מגוונתבקבוצהפעולהושיתוף המוגבלותבחווייתהתנסות

:נוספיםפרטים
.12951-ן"גפתכניותניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר 

:או סרקו את הברקודלחצו כאן בסילבוס המלא לצפיה

חיים ביחד
הכללה והשתייכותשגרירי 
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:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

:קהל היעד
.אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

:פירוט התכנים
נקבל כלים לפעילויות , נעבוד על ניתוחי מקרה, ים/במהלך המפגש

:  כגון, עם הכיתה וגיבושה כקהילה אקטיבית בנושאים חברתיים
. זכות ואחריות כבסיס לפעולה-להיות חלק מקבוצה •
.איך לגרום לתלמידים לעבור ממצב פסיבי לאקטיבי•
. יצירת סביבה מקשיבה ולא שיפוטית, פיתוח שיח והבעת דעה•
.  עצמי ותרומתו לתהליך ההכללה וההשתייכותסינגור •

:ההשתלמותמטרות
מתהליך כחלקחברתילאקטיביזםתלמידיםלהנעתכליםמתן•

כבסיסואחריותזכויותסביבדיוןתוך ,וההשתייכותההכללה
.חברתיתומעורבותלפעולה

:נוספיםפרטים
.7922-ן"גפתכניותניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר 

העומדים מהצד
זכות ואחריות בתהליכי השתייכות

: קהל היעד
ס ועובדי מחלקות חינוך  "עובדי מתנ, מדריכי נוער, מדריכי חוגים

.  ונוער

:מטרות ההכשרה
מטרת הסמינר להקנות ידע והבנה לגבי משמעותה של הקהילה  

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

.החברתיות השונות של הרשות

:תוכן ההכשרה
קבלת האחר והתפקודים החברתיים המשתנים עבור כל אחד  •

..  ואחת מאתנו
"צרכים מיוחדים"הכרות עם אוכלוסיית ה•
.כיצד בונים ומנחים תכנים מונגשים–פיתוח שיח והכשרה •
.  טכניקות הנגשה והתאמה ושימוש בכלים ואביזרים לתיווך•
.ההשפעה של טרמינולוגיה על התנהגות בשטח•
.  עקרונות הפעילות ליצירת קבוצה מכלילה•
.ניתוח סיפורי מקרה והתנסות במתן מענה לאתגרים•

י' הכלה והשתלבות-' מובילים שינו
סמינר הכשרה למדריכי ילדים ונוער

. תוכנית מודולארית תיבנה בהתאם לצרכים
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:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

: קהל היעד
מנהלי מחלקות בחברות פרטיות  , משאבי אנוש, צוותי הנהלה

.וציבוריות

:מטרות ההכשרה
במסגרת החוק לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות במקומות  

אנו מציעים הכשרה העוסקת בקליטת העובד עם  , עבודה
הכנת הצוותים לקראת קליטתו והיישומים החברתיים  , המוגבלות

והטכניים הנדרשים ממקום עבודה לקראת קליטה משייכת בעולם  
.העבודה

:תוכן ההכשרה
.הכרות עם החוק ומשמעויותיו* 
בניית קבוצה מכילה במקום העבודה•
דגשים מקצועיים וחברתיים נדרשים להכללה והשתייכות של •

.העובד עם המוגבלות
והתאמות מגוונות הנגשות–" הנגשה היא לא רק רמפה"•

.בעולם העבודה

עובדים ביחד
הכשרה לצוותים מובילים במקומות עבודה

:נוספיםפרטים
.  א"ש3כאשר כל מפגש הינו , מפגשים3ההכשרה בנויה בהיקף של 

: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•

:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשים4בהשתלמות

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

:היעדקהל 
.הורים,ציבורעובדי,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי

:ההשתלמותמטרות
,  חברתיים: מערכת העיבוד החושי משפיעה על מגוון תפקודים

בהשתלמות זו נלמד לזהות . התנהגותיים ולימודיים, תקשורתיים
והנגשותהתאמות , קשיים בעיבוד החושי ולהציע מגוון התנסויות

.שיכולות לסייע בהתמודדות עם קשיים אלו

1011



:ליצירת קשר והזמנות
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:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבארבעהההשתלמות

:התכניםפירוט
להכללהמודליםביישוםדיגיטליים-טכנוכליםשל מקומם•

.הביתיתובמסגרתחינוך במסגרותוהשתייכות
מעשיר ,פורהשיחלאפשר במטרההדיגיטליתבסביבהנכוןשימוש•

.ייחודיותלאוכלוסיותמגוונותהתאמהאפשרויותי"עומונגש
,לימודיים:שוניםלצרכיםוהתאמתםכליםבמגווןהתנסות•

.וקבוצתיאישיומשחקלהעשרה,חברתיים

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

:היעדקהל 
.הורים,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי

:ההשתלמותמטרות
אנשי חינוך נדרשים היום להציע לתלמידים בתפקודים שונים מגוון  

של כלים שיסייעו להם לקחת חלק אקטיבי בתהליכי הלמידה 
בהשתלמות זו נכיר את המגוון שיש לעולם היום להציע . וההשתייכות

נלמד כיתד להתאים ולהשתמש בכלים הללו בבואנו לחנך . בתחום
כך שכל אחד ואחת יוכלו , וללוות את הקבוצות והכיתות ההטרוגניות

.לקבל מענה הולם

:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבחמישהההשתלמות

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

התאמתםאתוננתחשוניםבמשחקיםנתנסהההשתלמותלאורך 
.והנגשתם

ביחדנשחק  בואו 
.לצורך תהליכי הכלהוהנגשתוהמשחוקרזי 

:היעדקהל 
.הורים,פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי

:ההשתלמותמטרות
יש מקום מרכזי וחשוב   (gamming(והמישחוקלעולם המשחק 

התחום משמש ככלי להכללה והשתייכות  , בנוסף. להתפתחות הילד
של ילדים המתמודדים עם אתגרים תפקודיים שונים ומאפשר להם  

הרגשית , הבמה החברתיתלקידמתלהביא את תחומי החוזק שלהם 
בהשתלמות זו נקבל את הכלים להתאמה ולשימוש  . והלימודית

.מונגש עבור מגוון תפקודיםובמישחוקבמשחק 
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:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבשישהההשתלמות

?הילד שלי מספר לימה 
הסתכלות מכילה בציורי ילדים

:פירוט התכנים
משלב  -התבוננות ובחינת ההיבטים ההתפתחותיים של הציור •

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

:היעדקהל 
.פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי,הורים

:ההשתלמותמטרות
.העולם הפנימי והרגשי של ילדים מגוון ועשיר

היבטים שונים שלו משתקפים בציורי הילדים והסתכלות מעמיקה  
על מנת להבין  , בציורים אלו יכולה לסייע לאנשי חינוך ולהורים

.צדדים נוספים בעולמו של הילד
.בהשתלמות זו נקבל כלים על מנת להרחיב את הידע שלנו בתחום

:נוספיםפרטים
.א"ש3מפגשכל ,מפגשיםבחמישהההשתלמות

ולחודביחד -ההתבגרותגיל 
החוזקות והמגבלות של תהליך ההתבגרות

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

.ותפקודים שונים
נעסוק  , שיתוף וקבלת המגוון 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
.תקשורת ומיניות בין בני נוער עם וללא מוגבלויות•

:היעדקהל 
.פורמליובלתיפורמליחינוך אנשי,הורים

:ההשתלמותמטרות
הדרך להבין את עולמם של המתבגרים מתחילה בהבנת תהליכי  

עולם  : ההתבגרות וביכולת לפתח שיח מכיל ומגשר בין שני העולמות
.המבוגרים ועולם המתבגרים

מערכות יחסים  , תהליכים, נעסוק בתכנים, במהלך מפגשים אלו
.מכיל ופתוח, שיסייעו לנו לבנות תהליך חיובי

:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il 1415



:ליצירת קשר והזמנות
batchen@krembo.org.il

2
עם וללא מוגבלויות–העצמת בני נוער 

עקרונות וכלים , הרצאה שעוסקת בדרכים ליצירת מנהיגות נוער
מודל "יישומיים להעצמת בני נוער במסגרות השונות תוך חיבור ל

.ובניית תכניות העצמה פרטניות וקבוצתיות". הקרמבואיההפעלה 

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

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

.י ילדים והכלים איתם אנו עובדים בשטח"שינוי חברתי ע

1

3

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

חשיבות  , כיצד בונים מערך. לאוכלוסייה מגוונת עם וללא מוגבלויות
יצירת  . כלים לעמידה מול קבוצה מורכבת וטכניקות הנגשה, המבניות

".גאוות יחידה"

4
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

הרצאות חד פעמיות הרצאות בתחום החינוך המיוחד 
כל ההרצאות ניתנות להתאמה לצרכי הלקוח

7
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

8
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

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

ננהל שיח על  . דרך התנסויות בתחום העיבוד החושי, אנו חיים כיום
מול התפקוד האחר תוך עיבוד נושא קבלת  " הנורמטיבי"התפקוד 

.האחר והתפקודים החברתיים המשתנים עבור כל אחד ואחת מאתנו

5

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

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

6
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-ליצירת קשר והזמנות

0524280087: פלאפון09-8852385: טלפון

batchen@krembo.org.il: ל"דוא

www.krembo.org.il: אתר

09-8852497: פקס


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

