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"  באמצע החיים"פרויקט 

 מחלה המתרחש במהלך חייהם הבוגרים/ ליווי ראשוני לאנשים עם מוגבלות

מטרה 

.  המתרחש במהלך חייו הבוגרים בשלבי התמודדות הראשונים בבני סביבה תומכת בהנגשת הסביבה המוכרת, להקל על אדם עם מוגבלות

תיאור 

המתרחש במהלך חייו הבוגרים בשלבי התמודדות הראשונים בבניית סביבה תומכת , מתן מענה לצרכים של אדם עם מוגבלות או מחלה

.  ובהתאמת הסביבה המוכרת למצב החדש

.  תכנית מפגשים עשירה במתן ידע וכלים לאנשים המתמודדים עם מצבי מחלה ומוגבלות שוניםעל ידי 

.  ס"ולצד המפגשים הקבוצתיים יתקיים גם תהליך של ליווי אישי על ידי העו, ס"התכנית מלווה על ידי עו

 

מרכיבים עיקריים 

-  ברמת פרט

 קבלת מידע והפנייה למקורות מידע נוספים בנושאי האבחון הרפואי ומיצוי זכויות  .

 הכרת השירותים השונים בקהילה והממשק בניהם וקישור אליהם  .

 קהילתיים וקישור אליהם, משפחתיים, זיהוי מקורות תמיכה אישיים .

 

- בסביבה הפיזית והאנושית הקרובה

 . על ידי עמותות מסייעות, התאמה ועצוב הבית לצרכי חיי היום יום, יעוץ והכוונה בהתארגנות מחדש– " בבית שלי"להרגיש 

 

-  ברמה מערכתית

 שירותי שיקום, שירותי רווחה, שירותי בריאות- ממשקי שירותים .

 גורמים בקהילה ועוד בנושא תפיסות תרבותיות ביחס לחולי , שיקום, פעילויות הסברה בקרב אנשי מקצוע מתחום בריאות

 . לצרכים וליכולות האדם, כדי שחזרה הביתה תהיה מותאמת ככל האפשר למצבו החדש, כרוני

 

?  איך זה קורה

ס  "גיוס עואפריל  

.  בניית תכנית, ראיונות אישיים, גיוס קבוצהמאי  

תכנית בפעילות אוגוסט  – יולי – יוני 

סגירת התכנית  אוגוסט  

 

 

 

http://www.aisrael.org/
http://www.aisrael.org/
http://www.aisrael.org/
mailto:office@aisrael.org
mailto:office@aisrael.org


 

 

 .Access Israel Org 58-034120 (ר"ע)עמותת נגישות ישראל 

 09-7451127www.aisrael.org      office@aisrael.org:  פקס09-7451126:  טל44151סבא - כפר5171. ד.ת

 

התכנית 

.  לפני התכנית ובמהלכה– יתקיימו מפגשים אישיים בבתים 

.  פעילות אתגרית– יתקיים מפגש בוקר אחד . 18:00-20:00המפגשים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 

.  ס הפרויקט"או ליווי מהבית אל התכנית יקבלו זאת בתיאום עם עו/משתתפים שיזדקקו לסיוע ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאנשים עם מוגבלות בניידות לאנשים עם מוגבלות בראייה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה   

הצגת התכנית – מפגש פתיחה  1 17.6.14

 תפיסת האדם עם המוגבלות : הרצאה

מפגש מומחה מפגש מומחה מפגש מומחה  2 24.6.14

מפגש מומחה מפגש מומחה מפגש מומחה  3 1.7.14

מפגש מודל  מפגש מודל  מפגש מודל   4 8.7.15

שיקום מקצועי בביטוח הלאומי  : הרצאה 5 15.7.14

  (מפגש בוקר)ספורט ימי – פעילות אתגרית  6 

טכנולוגיה מסייעת  טכנולוגיה מסייעת  טכנולוגיה מסייעת    7 22.7.14

זכויות ושירותים בעמותות ובמשרדים ממשלתיים  : הרצאה 8 29.7.14

מהפכת הנגישות בישראל : הרצאה 9 5.8.14

הפנינג סיום עם משפחות   10 12.8.14
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