
 

 

 מרכז עלה ירושלים
 

 מי אנחנו?

הוא אחד מרשת מעונות עלה אשר נותן מענה כוללני בריאותי, שיקומי  - מרכז עלה ירושלים.  1

  וחינוכי לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוטורית. 

שם לו למטרה להעניק ו קהילהבהוקם כמענה לצרכים שעלו  -מרכז להתפתחות הילד עלה. 2

מוכר על ידי משרד מרכז הל הוליסטי, רב תחומי, הרואה את הילד מהיבטים שונים. טיפו

לילדים )פרטניים וקבוצתיים(  טיפוליםומספק  קופ"חכל עובד בשיתוף פעולה עם הבריאות, 

הדרכות מספק ליווי וטיפולים רגשיים וכן ו רפיהתפיזיו, בריפוי בעיסוק, תקשורת, 3-9בגילאי 

 הורים.

 

 ושים?מה אנחנו ע

מרכז עלה ירושלים הוא בית של אמונה ושל אהבה. אמונה בזכותו של כל אדם לקבל את המיטב 

 והמרב לשיפור איכות חייו ולמיצוי יכולותיו, ואהבה, לכל אדם באשר הוא.

 מרכז עלה .1

עם מוגבלות  30מתגוררים ילדים ובוגרים בגילאי לידה עד  ההמרכז מפעיל פנימייה ב

וטורית קשה ובנוסף לכך גם בעיות רפואיות מורכבות כגון שכלית התפתחותית ומ

 המרכז מפעיל מעון, גנים, בית ספר,ועוד.  אורתופדיותאפילפסיה, בעיות נשימה, בעיות 

המתמחים בתכניות מותאמות וקתי לבוגרים ומערך תרבות פנאי, מרכז יום תעס

 לאוכלוסייה ייחודית זו.

 התפתחות הילד .2

עלים מתוך רצון להעניק לילד את מלא ההזדמנות להתפתחות במרכז להתפתחות הילד פו

 הקהילה.ר עצמאי וחלק בלתי נפרד מהחברה ותקינה שתאפשר לו לגדול ולהיות בוג

הטיפולים במרכז ניתנים בשפה עברית, אנגלית ויידיש, וכוללים טיפולים פרא רפואיים 

וטיפולים רגשיים. במקביל לטיפולים אלו, ניתנת גם הדרכת הורים, מתוך תפיסה הרואה 

 בהורים כמסייעים משמעותיים לתהליך הטיפולי.

 

 תפקיד הסטודנטית בעלה

 .ת הילדים השוהים במרכזחונכות אישית לאחי ובני משפחו -מרכז עלה .1

התמודדות של משפחה בעלת ילד בעל מוגבלות, אינה תמיד פשוטה, לא רק להורים אלא 

אוזן  לו היא ללוות את אחד מבני המשפחה, על מנת להיותחונכות גם לאחים. מטרת ה

 קשבת, להוות תמיכה ולתת כלים להתמודדות עם התחושות שעולות. 

 .ילדים מהקהילה המגיעים לטיפולים בהתפתחות הילדלחונכות אישית  -התפתחות הילד .2

, עולים לעיתים קשיים רגשיים ותחושות רפואי שאליו מגיע הילד-במהלך הטיפול הפרא

של חוסר ביטחון אשר לא תמיד יש מקום בתוך הטיפול לגעת בהם בצורה עמוקה. מטרת 

 וליצור איתויב לו החונכות היא לתת לילד המטופל מקום בו יוכל להרגיש ביטחון, להקש

 חוויות של הצלחה, אשר יעצימו אותו וכן יסייעו בקידום התהליך הטיפולי.



 

 

 אז למה עלה?

  וחם צוות מקצועיעבודה עם 

 חשיפה לרב תרבותיות 

 חשיפה לעבודה רב צוותית 

 ניסון רב, בעלת הדרכה מעו"ס מקצועית 

 

 פעילות ועשיית החונכות:שעות 

 (16:00-19:00ה', בשעות אחה"צ )-ימים א'

 

 

 :אנחנו כאןבמידה ויש לך שאלות, 

 
02-6242872 

 

hhoffice-jr@aleh-israel.org 

 

 

 , ירושלים9רחוב הרקמה   

 
ולסייע לנו להיות שם בשביל נשמח אם תבואו לקחת חלק בעבודה מאתגרת ומשמעותית, 

 הילדים ולקדם אותם.

 


