
יותר  לנו להבין את הבעיות טוב  עוזרת 

ולספק את התמיכה המתאימה.

אנחנו מתייחסים לארבע קבוצות:

]פיגור[:  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים 

נמוך  התחומים  בכל  שלהם  התפקוד 

באופן משמעותי מהתפקוד של אנשים 

קשה  מוגבלות  עם  אנשים  יש  רגילים. 

בתפקודים  לעצמאות  מסוגלים  שלא 

הבסיסיים ביותר ויש אנשים עם מוגבלות 

ברמת  בעיקר  המתבטאת  קלה  שכלית 

הבנה ושפה נמוכה, קשיים בהבנת מצבים 

בין אישיים מורכבים ושיקול דעת לקוי. 

בין שני קצוות אלו נמצא רצף שלם של 

תפקודים. מוגבלות שכלית היא קבועה. 

איתה  להתמודד  לסייע  יכולים  אנחנו 

אבל אין ביכולתנו לגרום לה להעלם.

תכנים  נפשיים:  קשיים  עם  אנשים 

מהם  ומונעים  אותם  מציפים  פנימיים 

שילוב בקהילה - לקויות שונות
 נעה מנדלבאום  

בקהילה בגבעות אנחנו משלבים אנשים 

מוגבלויות  עם  אנשים  מוגבלויות.  עם 

סובלים מקושי שלא מאפשר להם היות 

אנחנו  ועצמאיים.  מתפקדים  בוגרים 

אותם  שתקדם  סביבה  ליצור  מנסים 

ותספק להם איכות חיים טובה.

ברצוני  ולקבל  להבין  לנו  לסייע  כדי 

לתאר סוגים שונים של קשיים.

כבר בבית הספר אנחנו נתקלים בילדים 

שלא מצליחים להסתדר במערכת – "ילדי 

ילדי החינוך המיוחד  רוב  חינוך מיוחד". 

מוגבלויות.  עם  אנשים  להיות  יגדלו  לא 

לקויות  עם  ילדים  המקרים  בכל  כמעט 

למידה או בעיות התנהגות גדלים להיות 

מבוגרים עצמאיים ונורמטיביים.

עזרה  צריכים  מוגבלויות  עם  אנשים 

כל אדם  יום.  היום  חיי  עם  בהתמודדות 

הוא ייחודי ושונה אבל חלוקה לקבוצות 

חזון השילוב
מודל יחודי לשילוב חברתי

עלון שילוב מספר 1 - טבת תשע"ט בס"ד

גבעות - מקום מיוחד   במרחב
להשתלב



המציאות.  את  נכון  ולפרש  להגיב 

לפעמים זה בצורה של דיכאון, לפעמים 

זה בצורה של עוררות ואנרגיה לא סבירה 

] מאניה[ ולפעמים זה בצורה של הזיות, 

התנהגות מוזרה ולא סבירה או חשדנות 

כפייתית.

מאד  רחבה  קבוצה  תקשורת:  קשיי 

מערכת  עם  אנשים  להגדרה.  וקשה 

עיבוד נתונים לקויה שגורמת להם להגיב 

למציאות סביבם בצורה נוקשה, חזרתית 

ולא מסתגלת. הקשיים האלו פוגעים מאד 

תקשורת  לקות  אישית.  בין  בתקשורת 

הראשונות  החיים  בשנות  מופיעה 

יכולים  אנחנו  קבועה.  לקות  ונחשבת 

לא  אבל  איתה  ההתמודדות  את  לשפר 

להעלים אותה. הגדרת לקות התקשורת 

התרחבה מאד בשנים האחרונות- תחת 

אינטלגנטים  אנשים  חוסים  זו  הגדרה 

אנשים  עם  יחד  מסוימת  מוזרות  עם 

שלא מסוגלים לדבר או לטפל בעצמם. 

אצל אנשים עם בעיות תקשורת אפשר 

התחומים  בין  גדולים  פערים  לראות 

אבל  מדבר  לא  שכמעט  אדם  השונים- 

מתמחה בזיהוי מכוניות, מוזיקאים שלא 

מתפקדים בתחומים אחרים ועוד.

ע"י  שמוגבלים  אנשים  פיזיות:  נכויות 

נכות פיזית כמו עיוורון, חרשות, מוגבלות 

בתנועה ועוד.

אדם  לכל  שמספיק  לחשוב  הוגן  היה 

מוגבלות  לו  יש  ואם  אחת  מוגבלות 

או  נפשיות  בעיות  לו  יהיו  לא  שכלית 

כך.  עובד  לא  זה  אבל  תקשורת  בעיות 

להרבה אנשים יש קשיים מורכבים והם 

סובלים משילוב מסוים של כמה קשיים.

מערך הדיור של סדנת שילוב הוא מערך 

בנוי  ולכן  והעשרה  תמיכה  הרבה  עם 

שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  במיוחד 

אבל להרבה מהם יש גם קשיי תקשורת, 

קשיים נפשיים. כרגע המקום לא בנוי

לקליטת אנשים עם נכויות פיזיות קשות 

אבל יש אנשים עם נכויות קלות.

מערכת  כזה  לאדם  בונים  כשאנחנו 

תמיכה אנחנו מנסים להבין מהם היכולות 

והקשיים שלו, איזה סיוע הוא צריך כדי 

לתפקד בחיי היום יום ומה יעזור להיות 

שמח.

קידום  מערכת  בונים  אנחנו  בנוסף 

לקדם  אפשר  תחומים  באיזה  והעשרה: 

להעשיר  אפשר  איך  שלו?  היכולות  את 

את ההבנה והשפה שלו ואיזה פעילויות 

יעזרו לו להיות גמיש ומתקשר יותר.



אירועי חנוכה  
נפגשנו  החנוכה  בחג   - קבוצות  אירוח 
הדירות  חברי  עם  הנוער  תנועת  ילדי 

אחת  את  אירחה  דירה  כל  בישוב. 

כיתות  את  אירחו  דרור  בית  הקבוצות. 

ניצן  בית  ב'.  כיתות  את  אורן  בית  א'. 

כיתות ד-ה'  ג', בית שקד את  כיתה  את 

ו-'-ז'.  כיתות  את  אירחו  נחשון  ובית 

חברי  יחד.  ושמחנו  שרנו  נרות,  הדלקנו 

הנוער  תנועת  ילדי  את  פינקו  הדירות 

מהדירות  בחלק  חם.  ותה  בקרמבואים 

שיחקנו בינגו ובחלק אחר קיימנו חידון 

ומעניין  כייף  היה  החנוכה.   חג  לכבוד 

 לבקר ולבלות עם החברה מהדירות.   

אנחנו מודים לדירות על האירוח החם!

נוער בפעולה

כוכב נולד בחנוכה -  בנר אחרון של 
חנוכה קיימנו אירוע ישובי משלב שכלל 

הדלקת נרות חגיגית בבית הכנסת, 

ארוחת ערב ישובית ומופע מוסיקלי- 

"כוכב נולד" בו השתתפו חברים 

מהדירות ומשפחות גבעות  ושיתפו 

אותנו  בכישרונות המוסיקאליים שלהם.

 היה אירוע מיוחד, מרגש ומהנה…  

כל הכבוד למשתתפים !!!

הודעות

 בשבת פרשת בא מתוכננת 

 שבת של בני הנוער בגבעות, 

כיתות ח-יב. השבת תתקיים בע"ה 

בחאן מרחבעם.

 בט"ו בשבט יום שני בשעה 16:00 

נקיים נטיעות משותפות לתושבי 

גבעות. פרטים נוספים בהמשך.

 השבוע נפגשה ועדת שילוב 

לפגישה ראשונה. בועדה חברים: 

אברהם שולמן, הדרה לוייכטר, 

תימורה דנצינגר, איילה לבנון, 

אלישבע קרשנר, רעיה פרומקין 

ואיריס ז'ולטי. הפגישה הייתה 

מעניינת ופורה ועלו רעיונות ודרכי 

פעולה להעמקת השילוב בישוב.



משפחת רבינוביץ
ואהרוני  יראת  רבינוביץ,  משפחת  אנחנו 

הגענו  ושירי.  זהר  חנן,  עדי,  הלל,  והילדים: 

לגבעות מתל- אביב לפני 4 וחצי שנים, וטוב 

אנשים  נותרו  עוד  איך   ( ביישוב  מאוד  לנו 

בתל-אביב שלא עברו לגבעות???(. 

אנחנו מארחים את אריאל סטרומברג בימי 

אנחנו  שנים.  וחצי   4 כבר  ובשבתות  שליש 

אריאל.  עם  בקשר  שמחים  מאוד  מאוד 

שלנו  הילדים  נעימים  תמיד  שלו  הביקורים 

מאוד  והם  מגיע  כשאריאל  שמחים  מאוד 

גאים בו.  אריאל אלוף בנימוסים- תמיד הכל 

כיף  במחמאות.  חוסך  לא  והוא   , לו  טעים 

על  אותנו  מעדכן  הוא  אריאל,  עם  לשוחח 

החדשות במשפחה שלו, בבית שקד, בעבודה 

במאפיה ובנבחרת הכדורסל. לאריאל מאוד 

אנחנו  בסעודה  בשבת  תורה.  ללמוד  חשוב 

 , אבות  במסכת  משנה  אריאל  עם  לומדים 

אריאל קורא בעצמו ואנחנו מסבירים יחד. 

עוד מעט נסיים את פרק א'! אריאל הוא בחור 

הוא   , יודע לעבוד קשה  , לא מפונק,  חרוץ 

שלו  ביקור  כל  מתלונן.  ולא  בעבודה  שמח 

ארוכה..  כבר מסורת  זו  בכוס קפה,  מתחיל 

עונה  תמיד  ואריאל  הקפה?"  איך  "אריאל 

בחיוך מפרגן: "מאתיים". אין על אריאל!

שימשיך  לאריאל  מאחלים  אנחנו 

בקבוצת  החברים,  עם  בעבודה,  להתקדם 

 הכדורסל, בכל מה שהוא עושה,  

ובעיקר להיות לגמריי עצמאי!

אריאל סטרוברג
שלום, שמי אריאל סטרומברג.

אני בן 28. ירושלמי, גדלתי בשכונת הר נוף. לפני 

הרבה שנים הגעתי לגבעות, זה התחיל בבית הספר 

לראש  עברנו  אז  נעה,  עם  למדתי  שם  עין  בבת 

לגבעות.  עברנו  ובסוף  ראשית  ספר  לבית  צורים 

לפני שדירת שקד נפתחה דוד צטל ואני גרנו בדירה 

אחרת בגבעות.  עכשיו אני מחכה כבר להתקדם 

ולעבור לדירת עצמאות.

תחביבים שלי: אני אוהב לראות סרטים במחשב, 

ואני מאד  ופוטבול  ,טניס  ,כדורגל  לשחק כדורסל 

להכין  אוהב  אני  בדירה  בבריכה.  לשחות  אוהב 

ארוחת ערב.

 איזה אדם אתה מעריך ואוהב?  

אני אוהב את עצמי.

זה כיף ונחמד לגור בגבעות, יש פה הרבה עבודה. 

היד   את  ששברתי  עד  בגינון  עבדתי  בהתחלה 

במאפיה.  לעבוד  לעבור  צריך  שאני  לי  אמרו  ואז 

ואני  פאי  ועוגות  וחלות  עוגות  מכין  אני  במאפיה 

מאוד נהנה.

היא  שלי  המארחת  המשפחה  מארחת:  משפחה 

משפחת רבינוביץ. אני אצלם כבר הרבה זמן ומאוד 

אוהב ללכת אליהם באמצע השבוע ובשבתות.

מכינים  אנחנו  בהתחלה  אז  אליהם  מגיע  כשאני 

קפה בערב, ואז יש אוכל מטורף חבל על הזמן! וגם 

אנחנו מדברים יחד  על המשפחה שלי, על אח שלי 

ואשתו והילדות. ומה שאני הכי אוהב לעשות איתם 

זה  להכין איתם פסטה.

מה החלום שלך? לטוס במטוס קרב, ולהילחם עם 

המטוס נגד האויבים שלנו.

 מה אתה מאחל ליישוב גבעות?  

חזק,  ושיתפללו  תורה,  הרבה  שיילמדו 

 ושננצח את כל האויבים שלנו  

ושיהיה נחמד וטוב ביישוב.

משפחה מארחתקשר אישי
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