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עיצוב והפקה: סטודיו 'בין השורות' של עמותת שק"ל

"נקודות אור" 2017
"נקודת האור" היא דרך לציין עשייה או קידום מהלך שנועד להיטיב עם איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.

סמנכ"ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, גדעון שלום, מינה וועדה 

לבחירת נקודות האור של המינהל לשנת 2017.

הוועדה מנתה שבעה חברים המייצגים את אוכלוסיית  האנשים עם המוגבלות מהיבטיה השונים:

אדם המתמודד עם מוגבלות; אנשי מקצוע בעבר ובהווה; והורה )אם לאישה צעירה המתמודדת עם מוגבלות(.

בראשות הוועדה עמד ד"ר מאיר חובב שהיה המנהל הראשון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית במשרד הרווחה והקדיש את חייו לאנשים המתמודדים עם  מוגבלות בתפקידיו השונים. ביטוי 

לעבודתו ניתן לראות בקריירה המרשימה שלו ובספרים הרבים אותם כתב במקצועיות וללא לאות.

הוועדה  בחרה בשני מפעלי חיים של אנשי עשייה וחזון, אשר הקדישו חייהם לפיתוח שירותים מיוחדים לאנשים 

המתמודדים עם מוגבלויות וב-16 מסגרות / תכניות מצטיינות בדיור ובקהילה .

הקריטריונים להצעת המועמדות כללו:

מעורבות והשתלבות בקהילה ☯

קשר עם משפחות ☯

פעילות פנאי ☯

תעסוקה ☯

קידום בריאות ואורח חיים בריא ☯

תכניות ויוזמות חדשניות ☯

תכנית קידום אישית או קבוצתית או פיתוח ידע ☯

התנדבות  ☯

תכניות לפיתוח המשאב האנושי פיתוח פיסי כגון: אסתטיקה, בטיחות טכנולוגיה, נגישות ועוד  ☯

אנו גאים להציג לפניכם את הזוכים אשר נבחרו להוות את נקודות האור לשנת 2017.

הערכתי הכנה לכל הזוכים, המפעילים והמסגרות על מגוון של עשייה מקצועית חדשנות וקידום איכות חייהם של 

האנשים המתמודדים עם המוגבלות ולכל חברי הוועדה שעשו את הבחירה מתוך 64 מועמדים ראויים.

בכוונתנו להמשיך את מסורת "נקודות האור" בשנים הבאות בחג החנוכה.

גדעון שלום

 סמנכ"ל בכיר

ראש מינהל מוגבלויות

משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

חברי הוועדה להענקת פרסי "נקודת אור"
יושב ראש:

ד"ר מאיר חובב

חברי הוועדה:

עו"ס אסא בן יוסף

ד"ר שירלי ורנר

עו"ס דניאלה דרור

עו"ס מרינה שדה

אבי בן ז'ינו

לואיז גבע

נילי בן-דור
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משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

מעון אילנית בהובלה של המנהלת אורלי קלומיטי
-----------------------------------------------------------------------------

במסגרת  מעון אילנית, מתגוררים 80 דיירים אשר רובם מאובחנים עם תחלואה כפולה. 30 דיירים חיים בשלוחות 

ו-50 במעון עצמו.

המסגרת, בהובלה ובניהולה של אורלי הצליחו בשנים האחרונות לפתח ולהטמיע מגוון תכניות אישיות מותאמות 

לדיירים עם אבחנות מורכבות והתנהגות מאתגרת.

בעבודה שיטתית ועקבית פותח מודל עבודה מכבד ומקדם דיירים וניתן לראות הצלחות מרגשות.

אורלי והצוות יצרו עבור הדיירים סביבה מאפשרת חיים עם משמעות וערך עצמי ואפשרו להם פתוח שליטה על 

חייהם, ככל הניתן. כל זאת תוך שמירה על כבודם ומתן זכות לשונות.

מתוך התפיסה שתעסוקה משמעותית מהווה בסיס חיוני לערך העצמי של האדם, נבנו עבור הדיירים 15 כיתות 

תעסוקה מותאמות, וכל דייר משתתף ב-3-2 פעילויות ביום ע"פ כישוריו והעדפתו.

היציאה לקהילה מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מפעילות הדיירים בשעות הפנאי.

וועדת הבחירה החליטה שההתאמה האישית וביצוע של תכניות קידום בהיקף נרחב ומקצועי במעון, הן הסיבה 

העיקרית לבחירתכם לקבלת הפרס.
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מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017
מנהיגות ארצית לסנגור וייצוג עצמי

 בית איזי שפירא ואלוין ישראל
)בשותפות הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס וקרן מש. רודרמן(

-----------------------------------------------------------------------------

התוכנית מכשירה אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במיומנויות, אשר נחוצות להם לצורך עמידה על 

זכויותיהם וביטוי רצונותיהם.

מדובר בפרויקט מנהיגות ארצי, אשר חברי הקבוצה אחראים על ניהולה, מקבלים החלטות ומוציאים אותן לפועל.

במפגשי הקבוצות מעלים החברים נושאים וסוגיות מעולמם, מציעים דרכים להשגת שינוי ופועלים להשגת 

המטרות שהוצבו.

הקבוצות עובדות בשלושה מעגלים:

שינוי מדיניות בתוך השירותים במסגרות בהן הם נמצאים ☯

שינוי תפיסת קבלת שירות ☯

פעילות למען שינוי מדיניות ארצית וחקיקה ☯

לכל קבוצה יש "מאפשר" מקצועי )שעבר הכשרה לתפקיד( והוא מסייע למנהיגי הקבוצה ולחבריה.

במיזם זה וועדת הבחירה החליטה כי חברי הקבוצה משמשים דוגמא לפעילות חשובה ומבורכת שיש בה העצמה 

ויצירת קבוצת מנהיגות עצמית של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

מסגרת: אלי"ן בית נועם
-----------------------------------------------------------------------------

עמותת אלי"ן מפעילה מגוון שירותים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות מורכבות. מדיור ועד 

תעסוקה, במטרה לאפשר בין השאר מסגרת חברתית, טיפולית, תעסוקתית למימוש חיים מלאים.

בית נועם משמש מסגרת מקצועית תומכת ומיטיבה למשפחות ואנשים המקבלים את שירותיו. המסגרת פועלת ללא 

לאות לשיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים בו. 

צוות אלין בית נועם מורכב מאנשי מקצוע ממגוון תחומים, צוות ללא מקצוע אקדמי וצוות מתנדבים ומונה למעלה 

ממאה עובדים. הצוות המסור והמיומן פועל בנחישות ועיקשות למען חניכי אלין בית נועם, תוך שאיפה למצוינות 

ללא פשרות, מתוך התמקדות באדם ביכולותיו ברגשותיו, צרכיו וכישוריו  מתוך ערנות לזכותו להביע, לתקשר 

ולהרגיש שליטה בחייו.

בין יתר שירותי העמותה: שירותי נופשון, מרכז לתקשורת תומכת וחליפית ולטכנולוגיה מסייעת "משעול", מרכז 

הידרותרפיה, מכון ללימודי מוגבלות, אתר חברתי מונגש נט. חבר.

פרס זה מוענק לכם על:

גיוס, הכשרה וליווי מתנדבים המאפשרים טיפול יחידני באנשים עם מוגבלויות ☯

הקשבה בשיח מונחה ובאמצעי תקשורת חלופיים ומותאמים לצרכים  משאלות ודילמות של האוכלוסייה  ☯

המטופלת במסגרותיכם

פיתוח צוות מקצועי המאפשר טיפול ותשומת לב מיטבית לאנשים הזקוקים לכך ממקום של העצמה וכבוד ☯
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של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

 הוסטל בית אקשטיין חפציבה
מאחורי הסורגים - חומות של תקווה

-----------------------------------------------------------------------------

משהו יפה קורה בכלא שאטה, ליד קיבוץ עין חרוד. דווקא במקום שנחשב לבית הכלא הקשה ביותר בארץ, אפשר 

לראות מיזם שיקומי יוצא דופן, ראשון מסוגו בעולם, המפגיש אסירים מסוכנים השפוטים למאסרים ארוכים עם 

בוגרים בעלי צרכים מיוחדים דוגמת תסמונת דאון, אוטיזם ומוגבלות שכלית. התוצאה היא קשר חוצה גבולות 

המבוסס על קבלת האחר, קשר שממלא את כל השותפים בו בחום, הערכה עצמית ותקווה.

שמו של המיזם הוא "מאחורי הסורגים", וכמו כל הדברים הטובים, גם הוא התחיל בחלום של רס"מ רוחה )רחל( 

אוחנונה, קצינת החינוך בבית הסוהר. במסגרת המיזם מגיעים לכלא שבעה צעירים עם צרכים מיוחדים בני 22 

עד 42, שלושה גברים וארבע נשים, המתגוררים בדיור מוגן בהוסטל בית אקשטיין שבקיבוץ חפציבה, ונפגשים 

פעם בשבוע למשך שעות אחדות עם שמונה אסירים, המרצים את עונשם על פשעים חמורים דוגמת רצח והריגה. 

המטרה: ליצור חיבור לשונה ותרומה לקהילה.

מה שתוכנן לעשרה מפגשים צמח, לאור ההצלחה והביקוש ההדדי, ל־15 מפגשים משמעותיים עם תור ממתינים 

)מדיירי הכלא( וכמו שאומרת טלי של הוסטל חפציבה:

"אני כבר לא פוחדת כשאני רואה את החומות מבחוץ", אומרת טלי. "אני יודעת שיש פה בני אדם בדיוק כמונו. אני 

שמחה להיות פה".

וועדת הבחירה החליטה כי מיזם זה מהווה ביטוי מרשים המשקף את יכולת התרומה של אנשים עם מוגבלות לחברה 

בישראל.

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

 שם המסגרת: בית הגלגלים 
)אורלי טאג נציגת המיזם(

-----------------------------------------------------------------------------

"בית הגלגלים" הוא בית חברתי לילדים, בני נוער ובוגרים עם מוגבלות פיזית. העמותה פועלת משנת 1979 

באמצעות שישה סניפים בארץ ומפעילה תכניות חברתיות מגוונות לכ- 470 ילדים, בני נוער ובוגרים באמצעותם 

של יותר מ 500 מתנדבים

בבית הגלגלים הוקם מיזם עסקי-חברתי שמופעל על ידי בוגרי בית הגלגלים לפיתוח התודעה הציבורית כלפי 

אנשים עם מוגבלויות.

החוויה המתגלגלת הינה סדנת היכרות  חווייתית, קבוצתית ואישית עם עולמם של אנשים עם מוגבלויות בדרך 

יצירתית. תוך התנסות ב"חוויה" לומדים להכיר מהי מגבלה ואיך ניתן למצוא מקום להתמודדות.

החוויה מתורגמת ל: בחוויה 3 חלקים עיקריים:

א. מאחורי כל כסא גלגלים יש אדם- סיפור אישי בו המציגים חושפים את סיפורם האישי ויוצרים

ב. יום בחיי אדם עם מוגבלות-התנסות בביצוע פעולות יומיומיות נורמטיביות בישיבה על כסא גלגלים.

ג. סיפור אישי, התנסות בפעילות בכיסא גלגלים, עיבוד וסיכום החוויה.

על פיתוח והפעלת מיזם זה החליטה וועדת הבחירה להעניק לכם פרס מינהל מוגבלויות לתחום הקהילה בשנה זו.
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בית נחליאל - דירת יד בנימין
-----------------------------------------------------------------------------

בלב הישוב יד בנימין הוקם בית עבור בנות בעלות מוגבלות שכלית.

יד בנימין הוא ישוב קהילתי דתי לאומי הממוקם בשפלה בתחומי המועצה האזורית נחל שורק.

אחת מהדיירות היא חנה פוגל בת למשפחה שמתגוררת בישוב, כשחנה סיימה את לימודיה הוריה חיפשו עבורה 

דיור חוץ ביתי הולם. על בסיס הרצון הזה ובשיתוף חברי הקהילה, מחלקת הרווחה וראש המועצה, הוקם הבית ע"י 

מערך דיור בית נחליאל.

הקהילה ביד בנימין "התגייסה" לשילובם של דיירות הבית בכל תחומי הפעילות של היישוב והקהילה בו. בכך 

מהווה דוגמא ומופת לחברה מודרנית ליבראלית ודתית ברוח תפיסת היהדות של "ואהבת לרעך כמוך" המיושם בה 

על כל צעד ושעל.

הבנות שותפות שוות בכל אירועי התרבות והפנאי בישוב.

הדיירות הן חלק בלתי נפרד מקהילת יד בנימין ומעגלי ההשפעה של קבלת השונה בקהילה גדלים ומתרחבים.

וועדת הבחירה החליטה שערך השילוב והתרומה של הקהילה מהווים דוגמא לאיכות חיים מרשימה של אנשים עם 

מוגבלות שכלית-התפתחותית. 

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

"בלב הקהילות" )מרכז משותף(
-----------------------------------------------------------------------------

מרכז עלה בירושלים מהווה בית בו הילדים ומשפחותיהם עומדים במרכזו. מצוידים באמונה, במסירות, באהבה 

ובמקצועיות.

בתפיסת העולם של המעון הילד נשאר חלק בלתי נפרד ממשפחתו ויותר - עלה מהווה דוגמא למרכז מגורים 

משולב בקהילה.

לוח השנה של המסגרת מלא האירועים, קבועים או מזדמנים בהן משולבות המשפחות, מעל %90 מהמשפחות 

מעורבות באופן פעיל, הן באירועים והן בשגרת חיי הבית.

המרכז הוא בית פתוח בכל יום בכל שעה. הכל נגיש- מתקנים, חדרים וקשר ישיר עם כל ראשי התחומים בכל נושא 

ובכל עת.

למשפחות יש קבוצות תמיכה בכל הרכב על בסיס קבוע. 

ציבור גדול של מתנדבים משלים את תמונת השילוב של הקהילה במרכז ושל דיירי המרכז בקהילה וניתן לצפות 

בשילוב האמתי גם באירועים הרבים במתקיימים בעיר ירושלים .

וועדת הבחירה התרשמה כי "בלב הקהילות" משמש דגם לשיתוף מקצועי ומכבד לשותפות שבין המסגרת 

למשפחות.
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משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

13

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

תכנית שותפות ומעורבות אחים - כפר בני ציון
-----------------------------------------------------------------------------

אחים של אנשים עם מוגבלות גדלים בסביבה משפחתית מיוחדת, הם נדרשים לעיתים קרובות ללקיחת אחריות, 

בגרות, איפוק והכלה. זוהי חווית ילדות יוצאת דופן שלרוב נחווית לבד בתוך התא המשפחתי. כשהאחים גדלים 

ומתחילים לבנות את חייהם מחוץ לבית, מתעוררות סוגיות שונות והתלבטויות רבות הקשורות להיותם אחים של...

היוזמה למפגש האחים נוצרה בשיתוף פעולה בין וועד ההורים וצוות כפר בני ציון. 

צוות הכפר נערך: גייס את כתובות האחים, ערך מסע שכנועים בקרב האפוטרופוסים לאפשר יצירת קשר עצמאי 

בין הכפר, הדיירים והאחים. הזמין ובנה תכנית פעילות מותאמת.

המפגש התקיים ללא נוכחות הדיירים, וכלל הכרות עם צוות הכפר, וכן פעילות יצירה של האחים שהוענקה לאחר 

מכן כמזכרת לדיירים. 

בהמשך נערכה הרצאה מרגשת של אחות של אחת הדיירות שסיפרה על החוויה שלה כאחות לתאומות עם 

מוגבלות, על הקושי, אך בעיקר על הייחודיות, המשמעות  ועל התרומה הרבה שהן הביאו לחייה. 

בסיום הועברו משובים שמתוכם הבנו על חוויה חשובה ומשמעותית שהיווה עבורם המפגש, על רצון להמשכיות 

הקשר, השאיפה להיות חלק שותף ומשפיע על העשייה  בכפר  עם יקיריהם, ועל השותפות בתכנון התכנים ואופי 

המפגש הבא.

המפגש חיזק את הקשר של האחים למשפחת בני ציון המורחבת: צוות, משפחות וכמובן דיירים. האחים הביעו רצון 

למידע עבור כלל פעילויות הכפר והפכו שותפים ומשפיעים באסיפות , בבניית התוכניות השנתיות של שנת 2017 

ומפגשים הנערכים דרך קבע בכפר.

וועדת הבחירה התרשמה כי מדובר במיזם ייחודי בתחום חשוב של חיבור דור ההמשך במשפחות לקשר ותמיכה 

בקרוביהם במעון. 

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

"טבחה" בהובלת כפר תקוה
-----------------------------------------------------------------------------

"טבחה" - הנה מסורת שנתית של מפגש חברתי פעיל לדיירים ולאנשים מבית ג'אלה, מגרמניה ומכפר תקוה.

מזה שנים נפגשים דיירים בעלי מוגבלות שכלית משלושת הדתות יהודים, מוסלמים ונוצרים בטבחה על שפת 

הכנרת לשלושה ימי פעילות חווייתית.

המפגש כולל היכרות וחשיפה לאחר, כאשר התוכן הינו פעילות חברתית ותעסוקתית בדגש על תרומה וייחוד 

תרבותי של כל מגזר ומגזר.

במפגש משתתפים קבוצת חברים מתחלפת מכפר תקווה השייכים לאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית, אגף השיקום והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם וקבוצת חניכים מבית ג'אלה מהמגזר הערבי המלווה 

ע"י ארגון Life-gate וקבוצת דיירים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית המגיעים מגרמניה במיוחד לאירוע זה. 

תוצאות האירוע המסורתי תורמת ליצירת מפגשים בין אישיים חוצי תרבויות ועמים, בהם נוצרת שותפות חברתית 

לדיירים עם מוגבלויות.

באמצעות הפעילויות נחשפים הדיירים לתרבויות למנהגים והווי אחר ויש בכך תרומה לנורמליזציה.

וועדת הבחירה התרשמה כי מדובר במיזם ייחודי בו יש לתרום להגברת האחווה והשותפות שבין אנשים שונים עם 

מוגבלויות.
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משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים

15

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

פרויקט מצטיין: "בשביל הדעת"
-----------------------------------------------------------------------------

התכנית 'בשביל הדעת' הוקמה לפני כשלוש שנים במטרה לתת מענה של העשרה והשכלה לבוגרים בעלי 

מוגבלויות. ייחודיותה של התכנית הוא במקום פעילותה, קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב על כל המשתמע מכך: 

חוויה סטודנטיאלית לתלמידים ומפגש של באי הקמפוס עם אנשים עם מוגבלויות.

בתכנית משלבים ידיים עם האוניברסיטה, בשיתוף פעולה הדוק עם הגופים המרכזיים שעוסקים בדרום בתחום 

המוגבלויות: מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; אגף הרווחה של עיריית באר שבע 

ועמותת יחדיו.

הקורס בו משתתפים התלמידים נמשך על פני שנה, המפגשים באוניברסיטת בן גוריון בביה"ס לרפואה,  המחלקה 

לגאוגרפיה והמחלקה למנהל וכלכלה. מטרת הפרויקט  הרחבת ידע והעשרתו מונגשים באמצעים דידקטיים 

בשילוב מולטימדיה והתנסות מעשית לאוכלוסיות אלה. הייחודיות בהתוויית התכנית היא החשיפה הקבלה 

והשייכות למוסד אקדמי על כל המשתמע מכך.

וועדת הבחירה החליטה כי מיזם זה מהווה דגם מרשים של חשיפה ושילוב של אנשים עם מוגבלויות במערכת 

חשובה של לימודים אקדמאיים. 

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

המוקד הטכנולוגי במגדל אור
-----------------------------------------------------------------------------

מגדל אור הנו מרכז רב שירותי המסייע מזה 60 שנה לקידומם של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון, ומובילם 

לקראת תפקוד עצמאי ושילוב בתעסוקה.

מגדל אור פועל ונותן שירותים בפריסה ארצית ומקיף רצף מענים הניתנים בסניפים ובביתו של האדם - בסביבתו 

היומיומית.

כ-3,000 איש ואישה בכל גיל נהנים מרצף שירותים זה.

החזון המוביל את מגדל אור הוא לאפשר לכל אדם עם עיוורון או לקות ראייה לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום 

בו כאדם, בהתאם לרצונותיו ובחירותיו.

במגדל אור מתמחים בחשיפה, הכשרה ותמיכה לשימוש באמצעים שונים של טכנולוגיה מסייעת. הטכנולוגיה 

מהווה כלי מרכזי לתפקוד עצמאי של אדם עם עיוורון והיא מוצאת ביטויה בכל תכנית טיפולית המופעלת ע"י 

הארגון.

וועדת הבחירה החליטה כי מגדל אור מהווה דוגמא לארגון בעל תפישה חזונית המממשת הלכה למעשה  בהיקף 

נרחב ולאורך תקופה ארוכה.
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מוענק לכם בזאת
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של מינהל המוגבלויות - "נקודת אור" 2017

פרויקט מצטיין: "מיוחדים בשרון"
-----------------------------------------------------------------------------

"מיוחדים בשרון" - פורום העו"סים של אזור השרון הצפוני מהרשויות הבאות: לב השרון, כפר יונה, קדימה צורן, 

פרדסיה, אבן יהודה, תל מונד, עמק חפר, חוף השרון, אליכין.

במסגרת כל הפעילות הענפה המתקיימת תחת "מיוחדים בשרון" הוקם בשנת 2013 פורום הורים אזורי, להורים 

לילדים עם צרכים מיוחדים. מטרת הפורום הייתה ועודנה להציב את הנושא על סדר היום הרשותי והאזורי, לאגם 

משאבים, לייצר פעילויות חברתיות מקומיות ואזוריות, להרחיב את הדיאלוג עם בעלי תפקידים ברשויות ועוד. 

הרציונל להקמתו נעוץ בעובדה שהרשויות חלקן קטנות וחלקן אינן גדולות דיין, המשאבים הכספיים והמקצועיים 

של כל מחלקה מצומצמים ויש חוסר במענים לתושבים והפורום מהווה עבורן קרקע פורייה לשיתוף, חשיבה רחבה, 

תכנון מערכתי, איגום משאבים והרחבת מערך המענים לאוכלוסייה. העו"סים נפגשים אחת לחודש וחצי. המפגשים 

כוללים מפגשי חשיבה מקצועיים, בראייה קהילתית, מערכתית ורב נכותית, לצורך קידום יוזמות ופיתוח בשיתוף 

הפיקוח הקהילתי. מדובר על תכניות ושירותים  חדשים , נושאים הקשורים במיצוי זכויות, תיאורי מקרים מורכבים 

המשמשים ללמידת עמיתים, עדכון והנגשת מידע אודות מיזמים ותוכניות המתקיימות ברשויות השונות, לרווחת 

תושבי האזור בתמיכה וליווי של ראשי הרשויות.

מוענק לכם בזאת 
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

חנוכה 2017

 "מן השוליים למרכז" - איל באש מעון אתגר
פרויקט מוזיקלי ותנועתי בתמיכת משרד הרווחה 

-----------------------------------------------------------------------------

הכולל מופעים ברחבי הארץ והוצאת אלבום שירי דיירים המוקלטים עם מיטב האומנים בארץ )בארי סחרוב,סי 

היימן וכו..(

הפרויקט מובל ע"י איל באש תרפיסט ומוזיקאי העובד מזה שנים במעון ומכיר היטב כישורי הדיירים.

איל כותב את מילות השירים מתוך ההיכרות עם הדיירים ולדבריו "השירים הם הקול של חברי הלהקה המספרים 

דרכם את סיפור חייהם".

השמעת קול הדיירים בכל בית בישראל דרך המוזיקה המושמעת בערוצי הטלוויזיה השונים והגעה לתודעת הציבור 

באמצעות המוזיקה.

מאפשרת חשיפת הציבור ליכולות נוספות של אוכלוסיות מש"ה.

כמו כן הפרויקט מהווה פלטפורמה לדיירים לביטוי כישוריהם, תחושותיהם, לחוש שוויון והערכה ולנוע תוך 

כדי ..."מן השוליים למרכז" השפעת החשיפה תורמת לדיירים  ברמת ביטחון והערכה עצמית, ולחלקם זוהי דרך 

יצירתית לביטוי ולשיקום אישי.
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משרד העבודה, הרווחה
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מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

חנוכה 2017 

 שם התוכנית: "מקום לכולם - קידום שילוב בקהילה"
בהובלת נחמה כהן

-----------------------------------------------------------------------------

עמותת "מקום לכולם-קידום שילוב בקהילה" מפעילת תכנית

"יוצרים מקום לכולם" ומטרתה:

הכשרת צעירים עם מוגבלויות להוביל שינוי בחברה. ☯

קידום הנגישות וההכלה במערכת החינוך בקרב דור העתיד של המעסיקים, אנשי מקצוע ועמיתים להשכלה  ☯

ולעבודה.

הענקת בטחון וכלים לצעירים עם מוגבלויות כדי שישתלבו בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה. ☯

תכנית מנהיגות בהובלה של גב' נחמה כהן שמכשירה צעירים עם מגוון מוגבלויות בשירות לאומי להיות מנהיגים 

לשינוי חברתי. קבוצת המנהיגות פועלת בתוך בתי ספר בחינוך הכולל ומעבירה סדנאות בנושאים של הכלה 

ונגישות. הצעירים מועצמים ורוכשים כלים לעצמאות ותעסוקה במהלך התוכנית ובו בזמן ומשנים עמדות של 

תלמידים. הם עומדים בפני התלמידים כדמויות ממקום של כוח כמדריכים בתוך כיתה ולא כאנשים שהתלמידים 

מתנדבים עבורם )התוכנית הגיעה עד היום לכ-15,000 תלמידים(.

מוענק לכם בזאת 
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

חנוכה 2017

 שם: מעון דרור ירכא - טיפוח ההון האנושי
-----------------------------------------------------------------------------

בתפיסה הניהולית "לכולנו יש יכולת, ההבדל הוא באופן בו אנו משתמשים בה" )סטיבי וונדר(.

הון אנושי הוא הבסיס החשוב ביותר לחדשנות וצמיחה והוא ראוי לטיפוח ,על מנת להביא את העובדים בארגון 

למיצוי הפוטנציאל שלו ושל עובדיו. מתוך תפיסה זו יש לפתח בארגון גוף ידע אחיד, שיח מותאם לצרכי מקבלי 

השרות ובסיס ידע אקדמי שנותן מענה לחלק מהדילמות שעולות מן העשייה. נערך סקר צרכים, נותחו וזוהו 

הממצאים, והצרכים ונבנתה תכנית עם מרצים פנימיים וחיצוניים מומחים בתחומם.

הפרויקט מעיד על תפיסת הצוות הניהולי במעון לפיו המטפלות הן משאב ייקר ערך שיש לטפחו. הצוות הניהולי 

של מעון דרור מכיר בכך שאם הצוות הטיפולי מטופח ובעל ידע הדיירים יצאו נשכרים ויטופלו באופן מקצועי 

ונכון יותר. יש לפרויקט זה משמעויות נוספות מעבר למתן הידע, המטפלות מקבלות מקום בו הן יכולות לבוא לידיי 

ביטוי מקום בו רואים אותן. במהלך השנה התבצעה תכנית  הדרכה בהתאם לצרכים ונערכה הערכה לתכנית בשני 

שלבים )אמצע וסיום( בעיקר הערכת ביצועי עבודה בשטח עם הדיירים ונצפה שיפור בעבודה ובטיפול בארגון כולו.
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מר מיכאל סגל - עמותת אלי"ע
מוענק לך בזאת

פרס מפעל חיים של מינהל המוגבלויות
חנוכה 2017

-----------------------------------------------------------------------------

מיכאל חבר לעמותת אלי"ע בשנת 1987 ומאז פועל בה ברציפות למעלה מ-30 שנה.

מיכאל פועל בעמותה בהתנדבות, בצניעות ומשקיע מאמצים רבים ללא ליאות במטרה אחת ויחידה: לקדם ולתרום 

למען רווחתם וטובתם של הילדים העיוורים ולקויי הראייה ובני משפחותיהם.

במשך שנות פעילותו הוביל מיכאל את העמותה להישגים רבים ובזכותו גדלה מסניף קטן אחד ל-4 סניפים 

מותאמים ונותנת מענה מורחב ומגוון לילדים העיוורים ולקויי הראייה בארץ.

מיכאל מסייר ומבקר בסניפים בכדי להתעניין, לשמוע ולראות את הצוותים, הילדים והפעילויות השונות 

המתקיימות בכל סניף.

מיכאל מגייס תרומות עבור העמותה בכדי לקיים ולממן בה את הפעילויות השונות.

כיום בגיל 70 מיכאל עומד לפרוש מתפקידו בעמותה ואין סיום טוב לדברי הממליצים מלסיים עם ההערכה ופרס 

מפעל החיים של מיכאל.

מוענק לכם בזאת
פרס מסגרת ותכניות מצטיינות

חנוכה 2017 

פרויקט מצטיין: יחד הפארק הנגיש - אשדוד
-----------------------------------------------------------------------------

פרויקט ייחודי של עיריית אשדוד, אשר הוקם בשיתוף המוסד לביטוח לאומי ובית איזי שפירא, ופועל לקידום 

ושילוב חיי הפנאי של אנשים עם מוגבלות.

הפארק הנגיש משלב תפיסה של נגישות פיזית עם תכנית חברתית כוללת לשילוב ושינוי בקהילה, במטרה ליצור 

שינוי עמדות רב היקף בתחום קבלת השונה וכך לפעול לשילובם של ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהן בפעילות 

פנאי בקהילה.

אנו מקיימים: אירועים קהילתיים משלבים, ביקורי מסגרות חינוך ורווחה בפארק, פעילות פנאי חווייתית ומשלבת 

בפארקים השכונתיים, תכניות לשינוי עמדות הפארק הנגיש הינו הפרויקט היחידי אשר מפיק אירועים רחבי היקף

המונים מאות ואף מעל אלף משתתפים, אשר מאורגנים מיועדים ומופעלים בשיתוף אנשים עם מוגבלויות. 
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משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים
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הגב' גאולה פרידמן - מנכ"לית עמותת "ניצן חיפה"
מוענק לך בזאת 

פרס מפעל חיים של מינהל המוגבלויות
חנוכה 2017

-----------------------------------------------------------------------------

סיפורה של גאולה פרידמן בניצן חיפה החל ביולי 1983 בהקמת מערך הדיור הקהילתי המוגן הראשון מסוגו בארץ, 

ומקפל בתוכו את התפתחות העמותה, את אתגריה והצלחותיה, ואת התמורות שחלו ביחס הממשל והחברה אל 

אוכלוסיות בעלות לקויות למידה וקשיי הסתגלות ותפקוד.

כאשר גאולה פרידמן הצטרפה אל ניצן חיפה ב-1983 היא יזמה את הקמת העמותה, מוסדותיה וביססה את 

פעילותה הסדורה של העמותה כספקית של שירותים נרחבים לאנשים עם מוגבלויות  בקהילה. יחד עם ההורים 

ויושבי הראש שכיהנו ומכהנים בהתנדבות מלאה, גאולה הובילה את העמותה ליקום שבו היא מצויה היום: ארגון 

מוערך ואמין הדוגל בשקיפות ובהקשבה לצרכים של האנשים עם מוגבלות, מחובר וקשוב לשטח.

ידה המובילה והמכוונת של גאולה מורגשת היטב בתמהיל האנושי הפועל בשירות העמותה: אנשי מקצוע מסורים, 

שעובדים מתוך שליחות מקצועית ואהדה, בעלי רצון כן לחולל שינוי ולהוביל תפישות עולם חדשניות ודינאמיות  

והעושים ככל שביכולתם לזהות, להרגיש, לשלב, לשקם, להקשיב ולנוע קדימה.

על כל אלה בחרה הוועדה להעניק לך פרס מפעל חיים של מינהל מוגבלויות.

משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים
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