
 לאחר שנת הדרכה מלאה בהרצאות מגוונות ומאות של לומדים שהרחיבו את ארגז הכלים המקצועי שלהם,
 אנחנו יוצאים לשנה נוספת של 'השדה - מרחב למידה אלטרנטיבי לתחום המוגבלויות'. 

 התוכנית כוללת 30 מפגשי למידה וקורס דיגיטלי המאפשר למידה בכל מקום ובכל זמן, המיועדים לעו"סים,
רכזים, מנהלים, אנשי מקצוע וטיפול שעובדים למען אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

מטרת התוכנית להרחיב את הידע בתחום המוגבלויות 
להעמיק בגישות וכלים טיפוליים, חשיפה לשיטות חדשניות ופיתוח מיומנויות ניהול לדרגי ביניים ובכירים. 

הלמידה תעשה באמצעות הרצאות מקוונות, הדרכות, קורס דיגיטלי א-סינכרוני, למידת עמיתים ועוד. 

השדה
מרחב למידה אלטרנטיבי

learning@or-km.com למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו

ארגונים
מסלול שנתי ללא הגבלת כמות משתתפים

בעלות של 17,784 ₪ לא כולל מע"מ

לקוחות פרטיים
מסלול שנתי בעלות של 5,733 ₪ לא כולל מע"מ

ללקוחות פרטיים בלבד, ישנה אפשרות לפרוס 
ל-10 תשלומים ללא ריבית.

Learn_with_us :הנחה של 15% לנרשמים עד סוף ינואר )ארגונים ופרטיים( קוד קופון
קיום התוכנית מותנה במינימום משתתפים 

לחצו כאן להרשמה לחצו כאן להרשמה 

mailto:mailto:learning%40or-km.com?subject=%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
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תוכנית הלימודים 2023

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברואר
חוסן אישי וצוותי

טלי ורסנו
1.2.2023

11:30-13:30

הזכות לזוגיות 
ומיניות אצל 

אנשים עם 
מוגבלות

דר' דניאלה מזור
16.2.2023

10:00-11:30

מיינדפולנס – 
לעשות שקט 
בראש לצוותי 

עבודה
אנה נווה לדרמן

19.2.2023
9:00-11:00

למידת עמיתים
סביב סוגיות 

מקצועיות
מינה רז
1.3.2023

12:00-14:00

פסח

 סדנת כתיבה 
ככלי מרפא
אייל אלימן

12.3.2023
12:00-14:00

שימור ופיתוח 
עובדים

אדלה חכמי
20.3.2023 

10:00-12:00

 פיבוט
הרצאת מבוא

שרון גונן
19.4.2023

10:00-12:00

ניתוח דו"חות 
כספיים וקבלת 

החלטות
 עו"ד ורו"ח 

 שמחה לב
30.4.2023

12:00-14:15

אנשים עם 
מוגבלות שכלית 

כמקבלי שירות 
רפואי

דר' דליה נסים
2.5.2023

11:00-13:00

אתגרים בחיי 
 היומיום

 הסדנה המעשית
מפגש 1

שרון גונן
9.5.2023

10:00-12:00

אתגרים בחיי 
היומיום

הסדנה המעשית
מפגש 2

שרון גונן
15.5.2023

10:00-12:00

אוטיזם - 
מהתיאוריה 
לפרקטיקה

מפגש 1
ענבל 

וורטמן-שוהם
29.5.2023

10:00-12:00

אוטיזם - 
מהתיאוריה 
לפרקטיקה

מפגש 1
ענבל וורטמן-

שוהם
5.6.2023

10:00-12:00

למידת עמיתים
סביב סוגיות 

מקצועיות
מינה רז

14.6.2023
12:00-14:00

SEL
למידה רגשית 

 חברתית
הדס ברודי שרודר

19.6.2023
13:00-15:00

עבודה עם ועד 
מנהל ודירקטוריון

ד"ר הלה הדס
4.7.2023

9:00-10:30

ייעוץ למנהלי 
מסגרות עיסוק 

ותעסוקה
מפגש 1

גילי פרימרמן
11.7.2023

10:00-12:00

ביטוח לאומי
אתי אלאלוף

17.7.2023
10:00-12:00

למידת עמיתים
סביב סוגיות 

מקצועיות
מינה רז

11.10.2023
12:00-14:00

 סקירה על 
חקיקה וזכויות

עו"ד שנית 
סוקולובסקי

17.10.2023
9:00-10:30

אופוטרופסות
עדנה דמבו

יעודכן בהמשך

ייעוץ למנהלי 
מסגרות עיסוק 

ותעסוקה
מפגש 2

גילי פרימרמן
7.11.2023

10:00-12:00

בניית תכנית 
הדרכה שנתית 
ותכנית חניכה 

 אישית
אורטל שמלץ

20.11.2023
11:00-13:00 

הקמה וניהול 
מערך מתנדבים

יעודכן בהמשך

האישי הוא 
הפוליטי

סתיו ניסר
4.12.2023

13:00-15:00

גיוס תרומות דרך 
קמפיין המונים

יעודכן בהמשך

למידת עמיתים
סביב סוגיות 

מקצועיות
מינה רז

27.12.2023
12:00-14:00

אנו מזמינים אתכם להפוך את 2023 
לשנה של למידה, צמיחה והתפתחות ארגונית ואישית

יתכנו שינויים בתוכנית במהלך השנה

ויסות חושי

למידה
א-סינכרונית


	Button 1: 
	Button 2: 


