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  מציתת

 במטרה ,מוגבלויות עם לילדים הורים ידי על 3780 בשנת הוקמה עלה מרכזי רשת

 שכלית מוגבלות עם אנשיםל ושיקומי טיפולי מענה ולתת חם בית להוות

מפעילה  עלהכיום  .רפואית מורכבות עם אף לעתיםו, קשהאו  בינונית התפתחותית

תינוקות,  340-מעניקים טיפול מקצועי ליותר מה מרכזיםברחבי הארץ ארבעה 

וחלקם  ,בתנאי פנימייה םמתגוררים במרכזיחלקם  .ומבוגריםילדים, מתבגרים 

 בבני םמרכזיה מרכזים.ולצורך השתלבות ב יםלצורך קבלת טיפולאליהם מוסעים 

הרואים את ייעודם בהענקת  םרי"מלככברק, ירושלים, גדרה והנגב פועלים 

 החינוך, השיקום, הבריאות מקצועות, הסיעוד, הרפואה, הדיור בתחומי םשירותי

   .הפנאי ופעילויות רווחהה, המיוחד

 מרכזואה בכל אחד מן המרכזים הר ייחודית תפיסה עלה מובילהבשנים האחרונות 

ז, על בסיס שיטתי המרכ דייריעם  הרחב הציבור של מאפשר מפגשה משלב קהילתי

כלל אך לא פחות מכך גם ל ,דייריםוקבוע. תפיסה זו תורמת בראש ובראשונה ל

הלומדת להכיר את האוכלוסייה הזו כחלק מן המארג האנושי הטבעי של חברה ה

 .כלל האוכלוסייה

פנו  0034 שנתבמהלך , זאת לאור. חיים אורח מתמשכת בלמידה רואים עלה צוותי

מכון בוללמידה מתמשכת במערכות חברתיות אנשי עלה ליחידה ללמידה מהצלחות 

, תשאול איתורתהליך מובנה ושיטתי של  בצעברוקדייל בבקשה ל-ג'וינט-מאיירס

 ,בתחומי חיים מרכזיים עלה דיירישל  בשילובםותיעוד סיפורי הצלחה העוסקים 

. תהליך התשאול נעשה על פי המתודה לתעסוקהבדגש מיוחד על פעילות הקשורה 

תהליך השפותחה במכון. המתודה הרטרוספקטיבית"  –"למידה מהצלחות העבר 

, חקר שלבי עשרה הכוללת, מתודההחשף ידע מקצועי שהיה ברובו סמוי ולא מתועד. 

 בלשון ומנוסח גלוי לידע ולהפכו במערכת הסמוי המקצועי הידע את לחלץ מאפשרת

עקרונות פעולות ו של רפרטואר הלומדים אצל מצטבר זו בדרך". לפעולה ונתמכּו"

 יצירתי, מחדש ידע הוא שמתקבל הידע, פעם לא. פעולה אשר הובילו להצלחה

 מעלהאף  במתודה השימוש. מוכרות מקצועיות תאוריות על או אמיתות על ומערער

 מאפשר. זאת ועוד, הוא במערכת העובדים הצלחות את הארגוני היום סדר על

השימוש . אנשיו אתו ארגוןב יומית-היום העבודה את המלוות למידה שיטות להטמיע

לחשוף את הצלחות הארגון, לגבש עקרונות פעולה ולקדם את אפוא במתודה מאפשר 

      הארגון למימוש שליחותו וחזונו.   
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 מלוות בשיתוף עלה של המוביל הפורום חברי בחרו שתועדו ההצלחה סיפורי את

  .מהצלחות ללמידה היחידה ןמ למידהה

  הן: ההצלחה סיפורי לבחירת המידה אמות

  ות עם מוגבלות קשה מאוד.ודייר דיירים של אישיים הצלחהסיפורי 

  ויותר( 03סיפורי הצלחה העוסקים בעיקר בהשתלבות של דיירים בוגרים )בני 

  הקשורה לתעסוקהבדגש מיוחד על פעילות  ,בתחומי חיים מרכזיים

 .סיפורים שבהם ההצלחה היא יציבה ונמשכת לאורך זמן 

 קבוצתיים הצלחה סיפורי וכן אישיים הצלחה סיפורי. 

. ההצלחה עשרת סיפורישל תיעוד התשאול והתהליך נכתב בהתבסס על  ספר זה

 .מהצלחות הלמידה מתודת ועל עלה ארגון על רקע ציגנשל הספר  הראשון וחלקב

ועל ארבעת מרכזיו ויוצגו המודל  עלה ארגוןיובא מידע על בחלק זה הראשון  פרקב

בפני הקורא מידע נפרוס השני   בפרקמרכזים; בוהערכים העומדים בבסיס העבודה 

וכן תיאור תמציתי של  מהצלחות הלמידהעל תפיסת העולם העומדת בבסיס 

בפרק השלישי יוצג תהליך העבודה  ;המתודה הרטרוספקטיבית ושל אופן יישומה

עקרונות הפעולה המשותפים  33בחלק השני של הספר יוצגו  .שהוביל לכתיבת הספר

 אמצעותבמחשו . העקרונות יום, ואשר הובילו להצלחהסיפוריהעשרת מתוך  שעלו

 ההצלחהיובאו עשרת סיפורי  הספר שלשלישי ה בחלקו .םסיפוריה מתוך דוגמאות

אשר סופרו בהרחבה על ידי חברי  בנושא שילובם וקידומם של דיירים במרכזי עלה,

 . םמרכזיהצוות בארבעת 
   

 : אפשר לציין את העקרונות האלה משותפיםה פעולהה עקרונותבין 

 הפעולה מעקרונות אחד הוא פעילויות של ועשיר רחב במגוון יםהדייר שיתוף .1

 דרכים במציאת ביטוי לידי בא הדבר. ההצלחה סיפורי בכל השני כחוטהשזורים 

עלה מ תמי של בסיפורה, לדוגמה כך  ם.דיירי של ולהעשרה לתעסוקה ומגוונות רבות

מגוון הפעילויות שבהן היא נוטלת חלק, ובהן הרכבת  ותוארמת נחלת ערן – גבנ

פאזל, תרגול הליכה בדרכים שונות, השתתפות ברכיבה על עגלה עם סוס, עבודה על 

פיתוח היכולת לדבר, פעילויות להעצמה נשית, משחקים מוטוריים שונים 

 מאפשר פעילויות של זה רחב במגוון המעורבות. תקשורתית בארוחה השתתפותו

 . היכולותי את ולממש עשירים חיים ותלחיה ל
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ליווי צמוד של איש צוות  .מתן טיפול פרטני על פי צורך, באופן מובנה ומסודר .5

פריצות דרך משמעותיות  אך ומתן טיפול פרטני לדייר דורשים משאבים רבים

, פרטנית לעבודה תודות לרוב תבמצבם ובהתקדמותם של דיירים מתרחשו

לבנות לו תכנית פעולה ו דיים של הדיירהייחו לצרכיו מענה להתאים המאפשרת

בעקבות העבודה  נחלת ערן – עלה נגבחל אצל תמי מ ניכראישית. כך לדוגמה, שיפור 

הפרטנית שנעשתה עמה. תמי זכתה לתרגול פרטני של הליכה, אשר הוביל למצב 

שבו כיום היא מסוגלת ללכת כמעט עצמאית. זאת ועוד, עם תמי התבצע תרגול 

   . בעצמהנעול את נעליה ובזכותו היא למדה לפרטני ממושך של למידה לנעול נעליים, 
 

שואפים לאפשר לדיירים  הצוותים .המרכז לגבולות מחוץ, בקהילה השתלבות .3

לצאת לפעילויות מחוץ למרכז ולהיות, עד כמה שניתן, חלק מן הקהילה שבה הם 

יות בקהילה ככל חלאפשר לדיירים לחיים. מגמה זו מבטאת שתי מטרות: האחת, 

ולקבלם חרף מוגבלויותיהם. ותם בני גילם, והאחרת, לאפשר לקהילה להכיר א

עבדו עם קבוצת דיירות על יציאה לחנות לצורך  נחלת ערן –לדוגמה, בעלה נגב 

 באי החנות. יתר קנו עם במיוחד בשבילן. הדיירות  ההחנות לא נסגרקניית בגדים. 

 קידום תכנית בניית: בין היתר ההצלחה הםסיפורי מעלו שעקרונות פעולה נוספים 

 יצירת ;האישיות ות" למקסום היכולחליפה"תפירת  בבחינת, דייר לכלאישית 

 בעבודה והדרגתית אטית התקדמות ;ברורים וגבולות מובנה יום סדר של מסגרת

 עבודה ;עד תום מוצה הנוכחי שהשלב לפני הבא לשלב עוברים לא – הדיירים עם

  .הצוות חברי בין הדדי ועדכון מרבי תיאום ;מקצועי-ורבתחומי -רב בצוות

 לשיפור והביאו הצלחהל זכוש פרקטיקות אודות עלות תובנות מובא זה ספרב

ימי בסיס ל ושמשי ותמובאתובנות הה עלה. במרכזי דיירים של במצבם משמעותי

. עלה במרכזי יםהצוות של מקצועי פיתוחלו הדדית ללמידה משאבויהוו  עיון,

קהל הרחב יותר של בעלי תפקידים העובדים עם אוכלוסיות מו ליתרהתובנות אף 

  .בישראל בעלות צרכים מיוחדים



 

 תודות

כותבות הספר,  ביןלשיתוף פעולה פורה שהתקיים תודות תיבת ספר זה התאפשרה כ

 עלה, ועל כך ברצוננו להודות. במרכזיבין חברי הצוות ו
 

לבחירת  אמות מידהעלה, אשר סייעו בגיבוש של מרכזי תודה לחברות הצוות המוביל 

תשאול הלצורך  םקשר עם הצוותים המקצועיים במרכזיהסיפורי ההצלחה וביצירת 

 ראש, בעיסוק מרפאה, קיסינג רבקי: ןחברות הצוות המוביל ה .םסיפוריהותיעוד 

 הדסה; ישראל עלה מרכזי הדרכהו מחקר ורכזת ירושלים עלה בעיסוק ריפוי תחום

 בני, פיזיותרפיה רכזת, גרטלר'ה שרל; ברק בני, ואמנויות מוזיקהב מרפאה, ערוסי

תכניות  רכזת ,פיזיותרפיסטית, גולן חוי; גדרה, סוציאלית עובדת, יפרח מיטל; ברק

מדריכה ומובילה , בעיסוק מרפאה, שוורץ גילה; נגב, קידום וצוות מקצועות הבריאות

, מנהלת מרכז יום לבוגרים, שורץ; דקלה גדרה מיזמים חינוכיים וטיפוליים,

 ירושלים; נעמי אבנר, מדריכה פדגוגית, ירושלים. 
 

 חברות הצוות המוביל  מצדשיתוף פעולה פורה תודות לספר התאפשרה ה תכתיב

 07-, ותודות לאשר יזמו את התהליך וליוו אותו לאורך כל הדרךעלה,  מרכזיל ש

בידע הסמוי הרב שהוביל אותם ניאותו לשתף שר א םמרכזיב יםותחברי הצו

  .להצלחה והקדישו מזמנם לצורך התשאול

 הצוותים: יחבר םאלה ה
 

 נחלת ערן – נגב עלה

 תכניות קידום וצוות מקצועות הבריאות רכזת ,רפיסטיתתפיזיו  – גולן חוי

 תעסוקהרכזת  – אהרון והאלמי הייצ

 נגה בית רכזת – עאתיקה סמירה

 חמר סדנת רכזת – דמרי דינה

 החושי במרחב תעסוקה סדנת רכזת – לףכ איילת

 פסיכולוג שיקומי התפתחותי בכיר  –אברהם אליצור 

 רכזת תעסוקה ומפעילה בתרבות פנאי –מיכל ביליה 

 מטפלת ואחראית משמרת –זקן -אילנית בן

 רכזת טיפול ואם בית –שרי אדרבי לוי 

 8אחראית משמרת ומטפלת בבית  –צבי -מזל בן

 רכזת סדנה –יהודית גולדנטל 

 רכזת סדנה –אתי תורג'מן 



 

 עלה בני ברק

 ובאמנויות מוזיקהב מרפאה –ערוסי   הדסה

  תקשורת קלינאיות צוות רכזת – לטזיי נטלי

 מחנכת כיתה –שרה חבקין 

 מחנכת כיתה –רחל נחמיאס 

 בעיסוק  מרפאה –גילה טיקוצ'נסקי 

 תקשורת קלינאית –דפנה ביטון 
 

 עלה ירושלים

 עלה ירושלים מרכז נכ"ליתמ –שלומית גרייבסקי 

 מנהלת המרכז יום –דקלה שורץ 

 בתעסוקה סדנה צוות ראשו מנחה – שפיגל סימי

 בתעסוקה הסדנ צוות ראשו המנח –גואטה  צליל דבורה

 בעיסוק מרפאה –שנקר  שירה
 

 עלה גדרה

 מדריכה ומובילה מיזמים חינוכיים וטיפוליים , בעיסוק מרפאה –שוורץ  גילה

 סוציאלית עובדת –יפרח  מיטל

 ולמחשבים למדעים מורה –לוי  קרנית

 מוריה מרכז מנהלת –סודקוביץ  נעמה

 מורה במרכז היום –שרה לבנצל 

 מנהלת מרכז היום הטיפולי  –כרמית  אלבז 
 

ג'ני  – ברוקדייל-ג'וינט-במכון מאיירס לעמיתינואנו מביעים את הערכתנו ותודתנו 

 ןתרומתעל  –שבע הס -ובת , נעמי הלסטדנון, לסלי קליימן-רוזנפלד, רונית בן

  .לאור הוצאתוו הספר עריכתבתהליך 

נערכו בסיוע קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.  זה והמחקר שעליו הוא מתבסס ספר

   אנו מודים לקרן על סיועה זה.
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