
אנו יוצאים עם תוכנית הדרכה שנתית לתחום המוגבלויות, הכוללת 40 מפגשים 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 ופרונטליות, הדרכות, סיורים, קורס דיגיטלי א-סינכרוני, למידת עמיתים ועוד. 
*   בכפוף להנחיות הקורונה

השדה
מרחב למידה אלטרנטיבי

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

ארגונים
מסלול שנתי ללא הגבלת כמות משתתפים

בעלות של 15,200 ₪ לא כולל מע"מ
)עלות של 380 ₪ בממוצע למפגש(. 

כל מפגש מוגבל לעד 30 משתתפים מכל ארגון.

לקוחות פרטיים
מסלול שנתי בעלות של 4,900 ₪ 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 
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תוכנית הלימודים 2022

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברואר
בריאות נפש 

של צעירים וזיהוי 
סימני מצוקה 

)עמותת אנוש( 
הרצאה

היבטים בויסות 
חושי על הרצף 

)חן אבגנים( 
קורס דיגיטלי 

א-סנכרוני

מפגש למידה 
בנושא נגישות 

)טרם נקבע(
הרצאה

חוסן אישי וצוותי - 
תפקיד המנהל 

)מירב לבן( 
סדנא

שילוב אנשים 
בקהילה 

במסגרות דיור 
)עמותת גוונים( 

הרצאה

אוטיזם - שילוב 
ילדים בחינוך הרגיל, 

'מה אני מרגיש? 
נוירופסיכולוגיה על 

קצה המזלג + אני 
בקבוצה 'שימור 

והבנה של מיומנויות 
חברתיות' 

)דנה אמר( 
יום עיון

ניהול מתנדבים 
)המועצה 

הישראלית 
להתנדבות( 

הרצאה

שירותי הביטוח 
הלאומי לאנשים 

עם מגבלה 
)ב"ל( + מחקרים 

ופרקטיקות מובילות 
בעולם לעבודה 
עם אנשים עם 

מוגבלויות
)בית איזי שפירא(

יום עיון

התנהגויות מיניות 
בקרב אנשים עם 
מוגבלות חברתית 

וקוגניטיבית 
)ד"ר דניאלה מזור(  

הרצאה

ניהול תקציב 
ותזרים מזומנים 

)עו"ד ורו"ח 
שמחה לב(

 הרצאה

דיור ותעסוקה 
למידת עמיתים 

)חמדה קליין(
3 מפגשים של 

3 שעות כל מפגש 
לנרשמים מראש 

לשלושת המפגשים

'מודל פיווט 
לאוכלוסיות 

בתפקוד נמוך  
להתמודדות 

עם התנהגויות 
מאתגרות  - 

הרצאות, ניתוחי 
מקרה של 

המשתתפים 
ליישום הגישה 
)שרון שני גונן( 

יום עיון

איתור, גיוס 
וקליטת עובדים 

)חמוטל כהן( 
הרצאה

פנאי וזוגיות בקרב 
אנשים עם מוגבלות 

קוגניטיבית/ 
תקשורתית 

)עמותת שלווה( 
הרצאה

אופוטרופסות 
יו"ע )טרם נקבע(

הקנייה ושמירה 
על כשירות עובדים 

)אורטל שמלץ(
סדנא מעשית

הדרכה על שימוש 
באתר כל זכות 

לסיוע במיצוי זכויות
)טרם נקבע(

יום עיון

CBT פסיכותרפיה 
קוגניטיבית 
התנהגותית

)שרון שני גונן(  
סדנא 

התנסותית

מיינדפולנס ככלי 
עבודה )סגול - 

המרכז הבינתחומי 
הרצליה + נועה 

אלבלדה( 
הרצאה על 

מיינדפולנס ממבט 
חקר המוח - הצגת 

המחקרים שמאחורי 
התרגול ואיך הוא 

תומך בבריאות 
מוחית ונפשית.

ניהול ידע 
)אורטל שמלץ( 

הרצאה וחקר 
מקרים מארגונים 

חברתיים

זקנה והזדקנות 
בקרב אנשים עם 

מש"ה
בית איזי שפירא

הרצאה

מש"ה - 
התמודדות עם 

אלימות מילולית 
בקרב אנשים 

עם מש"ה 
)נירית וייזר קרני( 

הרצאה

עבודה מול הפיקוח 
והנגשת טופסי 

וכלי עבודה 
)משרד הרווחה(

הרצאה

אבחנה מבדלת, 
אבחנה כפולה 

)עמותת אנוש( 
הרצאה

טיפול ושיקום 
נפש וראש 

)גילי פרימרמן( 
יום עיון

ארגון מידע 
וניהול מסמכים 
)אורטל שמלץ( 

סדנא מעשית

לקויות ראייה 
נפוצות ודרכי טיפול 

- שפה, משחק 
ומשחקים ותקשורת 

)אלי"ע(
הרצאות וסדנאות 

מעגלי חיים 
ותמיכה במשפחה 
)בית איזי שפירא(

הרצאה

עבודה עם הורים 
)דנה אמר( 

הרצאה מבוססת 
ניתוחי אירוע

תהליכי אבחון 
במרכזי אבחון 
בפרט ובכלל 
)טרם נקבע( 

הרצאה

יחסי אחים בקרב 
מתמודדי נפש 

)עמותת רקמה 
אנושית(

סדנא לנרשמים 
מראש

שיווק ושימוש 
במדיה חברתית 

)נטלי זוהר(
הרצאה

ריבוי מוגבלויות 
4 מפגשים 

לנרשמים מראש 
ל 4 המפגשים

שימוש בטנכולוגיות 
לעבודה עם אנשים 

עם מוגבלות  
)בית איזי שפירא(  

הרצאה

גיוס משאבים 
)טרם נקבע(

הרצאה

מוגבלויות

טיפולי

ניהולי

אנו מזמינים אתכם להפוך את 2022 
לשנה של למידה, צמיחה והתפתחות ארגונית ואישית

יתכנו שינויים בתוכנית במהלך השנה
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