
ילדי המועדוניותהורים ו

2,020, פ"תש

:מטרות  הפרויקט 

חיזוק קשר הורה ילד. 1

הגברת מודעות ההורים לחשיבות הקשר הורה ילד.  2

העצמת ההורים והילדים.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות
הורים וילדים של מועדוניות ביתיות

שותפים

אחראית על המועדוניות מטעם הרווחה והמפעילות של  

המועדוניות
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תיאור כללי של הפרויקט

היה אמור להיות סדרה של כשלושה מפגשים עם 

בעקבות  .  פעילויות לחיזוק הקשר להורים ולילדים

,  לחוברות שישלחו לבתיםאת הפרויקט המצב שינינו 

ובהם הסברה על חשיבות חיזוק הקשר בין הורים 

.לילדים וכן פעילויות משותפות

שלבי הפעלת הפרויקט
מפגש עם האחראית על המועדוניות•

סיור במועדוניות להבנת הצרכים•

שאלון להורים•

מיפוי הצרכים•

החלטה על פעילות חיזוק קשר הורה ילד•

עריכת עלון  •



המרכז לגיל הרך: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

סדנאות הורה ילד סביב חגים

מטרות  הפרויקט 
.לסייע להורים להבין ולחוות את התפתחות הפעוט-העלאת מודעות. 1
י העלאת המודעות ההורים יעשו שינוי קטן כצעד "ע-צמצום פערים. 2

.לקראת שוויון הזדמנויות לילד
אנשי המקצוע יהיו נוכחים בעת הסדנאות על  -חיזוק קשר הורה ילד. 3

יתקיימו  . מנת לתת הכוונה ויעוץ לחיזוק הקשר בין ההורה והילד
.שלוש סדנאות לחיזוק הקשר

אוכלוסיית היעד להתערבות
. ילדים עם קשיים בהתפתחות/ממשפחות בסיכון3-5ילדים בני 

שותפים
,  ס מנהלת השירות"עו, סטודנטיות לעבודה סוציאלית

.וצוות המזכירות במרכז
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(  כולל התאמות עקב התפשטות נגיף הקורונה)תיאור כללי של הפרויקט 

:  סדנאות התפתחותיות בעקבות חגים-3הפעלת :מטרות הפרויקט הקהילתי

וחיזוק  , צמצום פערים, העלאת מודעות, לצורכי איתור. פסח ושבועות, פורים

.  קשר הורה ילד

(כולל שלבים שתוכננו וטרם בוצעו)שלבי הפעלת הפרויקט 

ראיונות עם אנשי צוות בארגון:הכרות עם הארגון •

וחשיבה מהי אוכלוסיית היעד, קביעת נושא לפרויקט•

המודלינגהשגת סיפור -תכנון מודל הפעלת הפרויקט •

.בחירת חדר ותכנון עיצוב החדר•

חשיבה על צורת גיוס הורים וילדיהם: פרסום ושיווק •

תיווך קשר הורה וילד, איתור הורים לילדים בסיכון: עבודה בשטח•

התקיימה בהצלחה: סדנת פורים•

לא התקיימה בהתאם לנסיבות שנוצרו: סדנת פסח•

תועבר באמצעות כתיבת דפי מידע והפעלה  : סדנת שבועות•

להורים או באמצעות הזום

סדנת פורים
סיפור על פי הספר  מודלינג•

מאת " הביצה שהתחפשה"

דן פגיס

-שעת יצירה הורה ילד•

לביצת  " תחפושת"יצירת 

קלקר כיד הדמיון



בית אבות : מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

ן

"חיבוק מרחוק"

מטרות  הפרויקט
שמירה על קשר רציף בין הדיירים לבני  –הפגת בדידות . 1

משפחותיהם תזכורת לתחושת השייכות  והמשפחתיות בתקופת 
.המשבר עקב וירוס הקורונה

פעילות בנושא החגים ושיתוף הסרטון כאמצעי  –העשרה ופנאי .  2
השתתפות של הדיירים באופן אקטיבי על ידי תיעוד  . פעילות עיקרי

.  תגובתם בעת חשיפת הסרט
שמירה על קשר משפחתי מרחוק על  –קשר עם משפחות דיירים . 3

, שמירה על אינטראקציה בין משפחות. אף האמצעים המגבילים
.    עידוד המשפחות ליצירת קשר וחיזוק בזמן משבר הקורונה

אוכלוסיית היעד להתערבות
קשישים בבית אבות ובני משפחותיהם  -הדיירים 

שותפים
,   ס מדריכה"עו, בבית האבותמנהלת השירות הסוציאלי ס "עו

וסטודנטית לעבודה סוציאלית
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תיאור כללי של הפרויקט
הסרטון צולם על ידי  . הפקת סרטון לחג הפסח המיועד לדיירים להפגת הבדידות

בגין העדר  , המשפחות אשר כיוונו את ברכותיהם ישירות לדיירים בזמן המשבר

שמירת קשר וגורם ההפתעה תרמו  . יכולת לבקר אותם פיזית כפי שהיה עד כה

חג הפסח הינו חג משפחתי  . לתחושת השייכות של הדיירים למשפחותיהם

.והסרטון היווה להם חלופה זמנית לתחושה המשפחתית לה הם רגילים

.שלבי הפעלת הפרויקט
חשיבה על דרך פעולה אשר תקשר בין הדיירים למשפחותיהם בעת המשבר  •

.ללא מגע ישיר

יצירת קשר עם המדריכה על מנת להשיג את מספרי הטלפון של המשפחות  •

.הדיירים

משותפת של המשפחות בה נשלחה בקשה לשליחת וואטסאפפתיחת קבוצת •

אישים לכל בן  וואטסאפיםשיחות אישיות בטלפון ושליחת + סרטון איחולים 

.משפחה

.עריכת סרטון+ העברת הסרטונים למדריכה . קבלת הסרטונים מכלל המשפחות•

הדיירים  שידור הסרטון לפני כניסת חג הפסח על מסך בחדר האוכל של •

.בנוכחות הדיירים

ותגובותיהם נערכו לסרטון , בזמן ההסרטה הוסרטו הדיירים צופים בסרטון•

.הקבוצתיבוואטסאפשנשלח למשפחות , פידבק



האגף לשירותים חברתיים: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

מטרות  הפרויקט 

.בגיל הזקנהתלמידי המועדוניות יחוו הזדהות עם קשיים . 1

.הפחתת  סטראוטיפים בנושא הזקנה.  2

חיזוק הקשר הבין הדורי  .  3

אוכלוסיית היעד להתערבות
תלמידי מועדוניות הרווחה 

שותפים
ס אחראית ברווחה על המועדוניות"עו

מדריכות שדה , ס קשישות ברווחה"עו

לעבודה סוציאליתוסטודנטיות 

                                                             

                              
                         

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

                           
                       

 

דוריות-מחזקים את הרב–ילד וקשיש 



כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה

במטרה להעלות  , העברת סדנא לתלמידי מועדוניות הרווחה

את המודעות לחוויותיהם של הקשישים וליצור על ידי כך 

.  הזהות ויצירת קשר עם אוכלוסיית הקשישים

.  הוחלט כי הסדנא תכתב כחוברת, בעקבות משבר הקורונה

צבעונית  , בחוברת יוצגו שלבי הסדנא בצורה חווייתית

החוברת תכלול משחקי חשיבה מי שישתתף בהם . ומעניינת

.החוברות יחולקו לילדי המועדוניות. יכנס להגרלה

בסיומו של הפרויקט יערך סקר לילדי המועדוניות לבדיקת 

.    השפעת הפרויקט ומידת השפעתו

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
עריכת החוברת והדפסתה  1.

חלוקת החוברות לתלמידים  2.

מעקב טלפוני על יישום המשימות 3.

.  י סקר"קבלת משוב על השפעת הפרויקט ע4.



אגף הרווחה: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

הקניית כישורי חיים
מטרות  הפרויקט

חשיבה חיובית. 1

הבנת המודל וכלי התמודדות–ת"אפרמודל .  2

(נגיף קורונה–משבר בריאות )סיוע בהפגת החרדה .  3

אוכלוסיית היעד להתערבות
ס לחינוך מיוחד"בי–בנים ( חטיבת ביניים)' תלמידי כיתה ז
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:  שותפים

ס"לעבוסטודנטיות 



כולל שינויים והתאמות  )תיאור כללי של הפרויקט 

( עקב התפשטות נגיף הקורונה
סרטונים קצרים בנושא רגשות ופירושים חיוביים  + מצגת 

.לאירועים

.דוגמה+ ת"אפרהסבר על מודל 

.  קישור תוכן השיעור  לחרדה מנגיף הקורונה

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
.חיפוש רעיון לפרויקט חלופי לפרויקט המקורי•

.קבלת אישור מהמדריכות ומהמרצה•

יצירת קשר עם המוסד החינוכי וקבלת אישור מהם •

.zoom–לרעיון ולאופן מסירת הפרויקט באמצעות ה 

.חיפוש חומר מתאים באינטרנט ובמאמרים•

.עריכת החומר במצגת וברעיונות להפעלה•

העברת התוכן המסודר למוסד החינוכי לשם קבלת •

. אישור סופי וקביעת מועד לביצוע

https://youtu.be/1Y0wJbJ6Zw8

https://www.youtube.com/watch?v=yRsK_TV4Wy4&pbjreload=10

https://youtu.be/1Y0wJbJ6Zw8
https://www.youtube.com/watch?v=yRsK_TV4Wy4&pbjreload=10


בריאותקידום :הפרוייקטשם
9-11לבנות בגילאים במועדוניות

הפרויקטמטרות
.המועדוניתבנותשלהעצמידימוייןהעלת1.
.אישי וסביבתיוטיפוחניקיוןהרגליירכשוהמועדוניתבנות2.

להתערבותהיעדאוכלוסיית
.עיליתבמודיעיןמועדוניותמשולבות ב 9-11בגילאים נותב

למשפחות בסיכון המקבלות ,לרוב,תשייכוהמועדוניותבנות
לניקיוןמודעותאינןרובן.שירותים מאגף הרווחה בעיר

.  ותקרובלעיתיםחברתיתמודרותהןכתוצאה מכך ו,ואסטתיקה

שותפים
 ,התכנית הלאומית לילדים בסיכון360–הרווחהמשרד
 .המועדוניתמדריכות ,ם"קבסי ,המועדוניותת"עוסיו

אגף רווחה: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש



(הקורונהנגיףהתפשטותעקבוהתאמותשינוייםכולל)הפרויקטשלכלליתיאור

בנושא העלאת המודעות של הדרכההפעלה וחוברתהפקת
טיפוח והגינה אישית  , בנות המועדוניות בתחומי ניקיון

חפיפה מרחוק /יערך מפגש הסברה, בהמשך. וסביבתית
במהלכו נעביר את תוכן הפעילויות  ,בעירהמועדוניותת"לעוסיו

לזמן בו כן יתאפשר מפגשים  , ואופן העברתן לקבוצת הבנות
.   קבוצתיים בקהילה

(בוצעווטרםשתוכננושלביםכולל)ט הפרויקהפעלתשלבי

מיפוי צרכים•
ראיונות עם צוות מדריכות המועדוניות•
הכנת חוברת מידע והסברה בנושא בריאות בגיל החביון•
.המועדוניות בעירסיות"לעוחלוקתה •
לאחר הפצת החוברת  ת"מהעוסיוקבלת משוב •

 4-בפוריםחג לאחרמידלהתקייםאמוריםהיוהמפגשים•
בשלב התפרצות משבר הקורונה הוחלט  .בעירמועדוניות
המכילה את מערכי הפגישות  ההדרכהחוברתכי תופק 
המועדוניותת"לעוסיוהסברהבפגישתותחולק,שתוכננו

.בעיר



ל"מרשמרכז : מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

שמירת רצף הפעילויות  :הפרוייקטשם 
בין כל חברי הקהילהל"במרש

מטרות  הפרויקט 
חוגים ותכנים בזום הקולי כתחליף להגעה למקום-תעסוקה.1
ות\תמיכה ועזרה בין המתקשרים. 2
למידת טכנולוגיה שלא הכירו עד עתה         -הדרכה טכנית. 3

.שתלווה אותם הלאה

אוכלוסיית היעד להתערבות

גברים ונשים ליקויי ראיה ועוורים-ל"מרשקהילת 

שותפים
ל"מרשומנהלת מרכז ית"עוס. 1

ל"במרשרכזת פעילות . 2

ל"במרשאחראי תחום המחשוב . 3

לעבודה סוציאליתסטודנטיות . 4
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כולל שינויים  )תיאור כללי של הפרויקט 

(: והתאמות עקב התפשטות נגיף הקורונה
מטרת הפרויקט המקורי הייתה לחבר את הצעירות שנמנעו  

וליצור קבוצה  , מלהשתתף בפעילויות עקב פערי הגילאים

.  לקות ראיה וגיל-מגובשת חברתית על בסיס מכנה משותף

אנו מאחדים את כל חברי הקהילה  , על רקע משבר הקורונה

זום קולי המכיל תחומי  –באמצעים הטכנולוגיים המותאמים להם 

המונגשים  -קורסי פנאי , אמונה, חדשות, כלכלה: ענין מגוונים

.י הדרכה לחיבור מרחוק"לכולם ע

שלבי הפעלת הפרויקט 

(:כולל שלבים שתוכננו וטרם בוצעו)
.ל"למרשפתיחת מרחב קולי ייחודי -השלב הטכנולוגי . 1

ושליחת   , הטלפונים' עם מסל"מרשריכוז כל קהילת . 2

.קולי המעדכנות על המיזםובווטסאפהודעות קוליות במייל 

ל"מרשטלפונים פרטניים עם לקוחות . 3

.  תוך עידוד ודרבון להצטרף

תאום עם מרצים בתחומים שונים ומגוונים. 4

.וחלקם לטווח ארוך, חלקם זמניים



אגף הרווחה: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

מתבגרים למען הקשישים
:מטרות  הפרויקט

חיזוק והעצמת הקשר בין קשישים ומתבגרים.1

הפחתת בדידות בקרב הקשישים.  2

.'מילוי חובת התנדבות של תלמידי כיתות י.  3

אוכלוסיית היעד להתערבות

65קשישים מעל גיל 

.16-17בגילאים -נערים ונערות -מתבגרים 

שותפים

.מחלקת נוער וצעירים, אגף הרווחה בעיר
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תיאור כללי של הפרויקט
,   \           ש     ם     ך ש    ם       ש ש:                

      -         ש ן :          גש. '       ז ג         ם  כ      

  נ    -       שנ . ש   ף, ש    ,  /     ך     ם ש        \  ש ש

   ג   ,        ם        ם\  כן           כ    ף שנ  ש  כ    ש ש

.   /נ ש            ש ש- ש ש ם        ם     ם ,  ש    -     

3    כ            כ  ש         ם ,  נ נ             ש    ם

.    ם  שנ 

 ן      .   ג ש   נ ש        ך     ן      ש ,          ש  

.             נ  ג     כ     ף שנ .      ם   נ      ,           

 ש נ               גש שש נ         כ  ש                ם   ך 

.   ש        ש                 ש       נ , ז ם

:שלבי הפעלת הפרויקט
.יצירת קשר עם התלמידים והצעת רעיון לכל זוג•

.יצירת קשר עם הקשישים והצעת רעיון אישי של כל אחד בביתם•

.ה\התאמה של כל זוג תלמידים עם הקשיש•

.ה לפגישה הראשונה\ליווי פיזי של כל זוג תלמידים אצל הקשיש•

.והדרכה להמשך הקשר, קבלת דוח התרשמות על כל פגישה שנעשתה•

כל  -פגישות זום )הכנה וביצוע פגישה קבוצתית ראשונה של כל המתנדבים •

(.והדרכה, שיתוף, לצורך תמיכה, סטודנטית עם המתבגרים שהיא מלווה

(.פגישת זום)הכנה וביצוע פגישה קבוצתית שנייה •

(בוטל)הכנה לתערוכה וביצוע תערוכה •

(מפגש זום)הכנה וביצוע פגישה קבוצתית שלישית ואחרונה •



"בבית"עמותת : מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

קשר חובק קורונה

מטרות  הפרויקט 
.  העצמת מטפלות בקשישים. 1

.  מניעת התפשטות התחלואה בקרב הקשישים. 2

.תמיכה בקשישים ובני משפחותיהם בזמן מגיפה . 3

אוכלוסיית היעד להתערבות
.קשישות ובני משפחה מטפלים,מטפלות 

שותפים
–צוות משרד עמותת בבית , סטודנטיות לעבודה סוציאלית 

–סגל המשרד , עובדת סוציאלית מנהלת, עובד סוציאלי
.הנהלת עמותת בבית. מזכירות ורכזת קשרי לקוחות
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:תיאור כללי של הפרויקט

', עובדת חיונית'תמיכה במטפלות העונות להגדרה . 1

.המתמודדות עם חרדות סביב המצב הבריאותי והכלכלי

תמיכה בקשישים הזקוקים לטיפול ובבני משפחותיהם . 2

.בלבול ובדידות, המתמודדים עם חרדות

:שלבי הפעלת הפרויקט

קבלת  , למידה וכתיבת הנושא כגון תסריט שיחה . 1

.וקבלת מידע מביטוח לאומי, מידע לגבי ההנחיות

בני משפחה / קבלת שמות וטלפונים של קשישים . 2

.מטפלים עיקריים וטלפונים של מטפלות 

תיווך , פתרון בעיות , הכלה , קשר טלפונייצירת . 3

.העברת הנתונים למדריכה, לגורמים המטפלים 

אישור מעבר צוות המשרד אוהב אותך מכתב למטפלות



קופת חולים מאוחדת: מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

הרצאת העצמה לצוות המרפאה  
בנושא התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה

מטרות  הפרויקט 
,                                    בכלל, העלאת המודעות לנושא השחיקה בעבודה1.

.בפרט, במערכת הבריאות

,  מתן כלים יישומיים לעובדים להתמודדות במצבי שחיקה2.

.לחץ וחרדה

.השתלבות הסטודנטיות בצוות המרפאה.     3

:אוכלוסיית היעד להתערבות

הצוות הרב מקצועי במרפאה

:  שותפים
מרפאת מאוחדתמנהלת 

מנהלת מרכזי הלמידה במאוחדת, ס"עו

.ס במרפאה"עו

סטודנטיות לעבודה סוציאלית  
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(  כולל התאמות עקב התפשטות נגיף הקורונה)תיאור כללי של הפרויקט 
הרצאת העצמה לצוות המרפאה בנושא התמודדות בזמני לחץ  

דרכי התמודדות  , גורמי השחיקה, זיהוי מצבי שחיקה. ושחיקה

.  בזמני לחץ ושחיקה

ניתן דגש  , בשל התפשטות נגיף הקורונה, לאור מצב החירום

ועבודה בצורה מיטיבה  , בנושא מצבי לחץ חרדה ושחיקה

ומתן כלים מעשיים לסיוע  , בתקופת משבר בריאותי בינלאומי

.עצמי כמו תרגלי נשימה והרפיה

:שלבי הפעלת הפרויקט
עריכת שאלונים והעברתם בקרב אנשי צוות מרפאות  •

.מאוחדת בעיר

איסוף הנתונים והסקת מסקנות לגבי רמת השחיקה  •

.הקיימת במרפאות מאוחדת בעיר

קיום הרצאה בפורום מצומצם לצוות מרפאת סניף אחד  •

עקב התפשטות נגיף הקורונה והדרישה להקפיד על  , בלבד

.בפורום מצומצםאספות,  ביניהן, הנחיות משרד הבריאות



אגף הרווחה : מקום ההכשרה
2,020, פ"תש

שם הפרויקט
תושבים למען הקשישים

מטרות  הפרויקט
.בניית רשת תמיכה קהילתית לקשישים. 1

.מתן מענה לצרכים בעקבות אי היכולת של הקשישים לצאת מביתם. 2

הקשבה ומעקב אחר צורכיהם של הקשישים ברציפות ובעקביות  . 3

.שייטיב עם מצב רוחם ובריאותם, בכדי לאפשר זיהוי וטיפול מוקדם

אוכלוסיית היעד להתערבות
אזרחים בודדים בעיר / קשישים 

שותפים
עזר מציון: בעירייה ועמותות לדוגמאהיחידה להתנדבות
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כולל שינויים והתאמות עקב  )תיאור כללי של הפרויקט 

( התפשטות נגיף הקורונה
:מבנה התוכנית 

ביצוע  :  באמצעות קשר טלפוני ורישום מעקב אחר צרכים שמזהים מתוך השיחה•

.שיחות חברתיות ועוד, חברתי, מענה אנושי, קניות של מזון ותרופות

לאתר : כגון, עדכון הגורמים האחראים וחשיבה על מענים ופתרונות למצב•

.מענים לבדידות ועוד, פתרונות טכנולוגיים, פתרונות תעסוקה

כולל שלבים שתוכננו וטרם )שלבי הפעלת הפרויקט 

(בוצעו
אגף הרווחה יצר קשר טלפוני עם קשישים  , בעקבות משבר הקורונה, לפני כחודש

ובהמשך  , בתחילה הקשר היה חד שבועי. במודיעין עילית בכדי לעקוב אחר מצבם

.עבר לדו שבועי

:השלבים בהם נמצא הפרויקט

.תשאול הקשישים לגבי הצרכים שהתעוררו בעקבות המשבר:מיפוי* 

:  הצגת הצרכים שהתעוררו לקשישים כגון: ניתוח הצרכים וחשיבה על מענים* 

להציע ללמוד דרך הטלפון או מתן רעיונות תעסוקה , קשר חברי  דרך הטלפון 

.לקשישים 

שותפים ומתנדבים שיסייעו בהפעלת המענים  -גיוס ואיתור* 

חיבור בין המתנדבים לקשישים לצורך שיחה או משחק  -הוצאת הפרויקט לפועל*

...משותף

ועובר לשלב של איתור , הפרויקט נמצא בתהליך מיפוי הצרכים שזוהו, בשלב זה

והפגתייםחברתיים , שותפים שיתנו מענים תעסוקתיים



: מקום ההכשרה
מחלקה לשירותים חברתיים

2,020, פ"תש

קבוצת תמיכה לבנות  : שם הפרויקט
אחאים בעלי  / המתמודדות עם אח

מוגבלויות
:מטרות  הפרויקט 

יצירת קבוצת השווים שבה חברות הקבוצה חוות שותפות  . 1
אחאים בעלי המוגבלות/ בהתמודדות עם האח

עבודה על הדימוי העצמי של בנות הקבוצה. 2
אחאים במשפחה/ קידום שיח פתוח אודות המוגבלות של האח. 3

אוכלוסיית היעד להתערבות
ילדים עם צרכים / אשר במשפחתן ילד12-14נערות בגילאי 

מיוחדים מהמגזר החרדי

שותפים
רכזת  -עובדת קהילתית במחלקה לשירותים חברתיים . 1

נגישות תרבותית  

.במחלקה לשירותים חברתיים-מדריכות בהכשרה מעשית. 2
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תיאור כללי של הפרויקט 
הקבוצה נפתחה על רקע ההתמודדות של אחיות לאחים עם צרכים  

היא הוקמה במטרה ליצור מסגרת  . מיוחדים מהמגזר החרדי

תומכת ומצמיחה עבור בנות הקבוצה הן מבחינה נפשית , חברתית

.  המפגשים התקיימו אחת לשבוע. והן מבחינה אישיותית

במפגשים הועלו נושאים מגוונים העוסקים הן בהתמודדות עם 

.אחות המיוחדים ובהיבט האישי של כל אחת מול עצמה/ האח

שלבי הפעלת הפרויקט
.קבלת רשימה טלפונית ובה בנות פוטנציאליות להשתתפות בקבוצה.1

הצגת הקבוצה וגיוס שותפות עם הורי הנערות על  , התקשרות להורי הבנות.2

.מנת לשלב את הנערות בקבוצה

קביעת תאריך לפתיחת הקבוצה 3.

הכרות ראשונית. 1:                         המפגשים.     4

תיאום ציפיות של חברות הקבוצה מהקבוצה                                                , העמקת ההיכרות. 2

והבניית חוזה טיפולי  

בחינת אספקטים שונים ביחס לאח המיוחד תוך שיח פתוח  . 3

עידוד שיח רגשי . 4

דרכי התמודדות עם קשיים שונים הנובעים מהמצב המשפחתי. 5

הכרות עם הכוחות והמשאבים של כל אחת מחברות הקבוצה והעצמתן. 6

תפילה אישית על ידי יצירה ככלי לביטוי אישי  . 7

הכרה בכוח של קבוצה. 8

סיכום ומסיבת סיום. 9

קיימנו מעקב רציף אחר המשתתפות על מנת לשמור על  , במקביל למפגשים.5

רצף השתתפותן בסדנה

:חומר פרסומי, תמונות


