
 
 

 "רעים"התנסות במסגרת תכנית 

 הנחיית קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות

 המאובחנים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ולקויות למידה מורכבות. האוכלוסייה

 .+(30+,20) ובוגרים (13-18) , נוער( 8-13) ישנן קבוצות ילדים טווח הגילאים

 משתתפים, משתנה בהתאם לגילאים.  10כל קבוצה מונה כ

רקע על הארגון 

 ועל הפעילות בו

, הפועלת במתנ"סים ברחבי הארץ, מקיימת קבוצות "רעים" תכנית

חברתיות שמטרתן הרחבת המעגל החברתי של המתמודדים עם קשיי 

 תקשורת )הספקטרום האוטיסטי( ולקויות למידה מורכבות. 

ב"רעים" מתמקדים בהתנסות ובלמידה חברתית, תוך בניית קבוצות 

ת ומסייעים למשתתפים ברכישת קשרים וכישורים הנחוצים השתייכו

 לניהול אורח חיים פעיל, עצמאי וחברתי. 

חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס המקומי, אחת לשבוע, לפגישה בעלת אופי 

חברתי, הכוללת שיחות, סדנאות העשרה ובילויים משותפים. בנוסף, 

נערכים אירועים ארציים, המאפשרים מפגש בין הקבוצות ברחבי הארץ 

 והרחבת המעגל החברתי של המשתתפים. 

הגדרת תפקיד 

 הסטודנט

 לקבוצה קיימת כמנחה שותף למנחה הקבוע. הסטודנט ףריצט סטודנטה

משתתפים חדשים,  קבלתחלק בכלל פעילות הקבוצה: בניית התכנים,  חיקי

 .ועוד, השתתפות באירועים שנתיים והעברת פעילויות הנחיית הקבוצה

אלו כישורים או 

ניסיון 

 מומלצים?

  ולאנשים עם צרכים מיוחדים. ילדים ונוערל וגישהניסיון 

 יכולת עמידה מול קבוצה. 
 ות ויוזמה.אחריות, מחויב 

 יחסי אנוש טובים. 
 

 תחילת ההתנדבות תתקיים לאחר ראיון אישי.

התחומים 

  ףאליהם נחש

 הסטודנט

  קשיי למידהו אוטיזם מאפיינים של המאובחנים עםהיכרות עם. 
 עבודה בצמוד לאיש/אשת מקצוע.בהנחיית קבוצהנסות הת ,  

  ודחייה חברתיתמיומנויות החברתיותתחום ההיכרות מעמיקה עם ,.  
 של משתתפי הקבוצה לאורך  ליווי תהליכים אישיים ובין אישיים

 השנה. 

 היקף השעות

 ומיקום

 
 .שנה אקדמית מלאה

 
גם במהלך חופשת ) מפגשים המתקיימים כל שבועלהסטודנט מחויב להגיע 

 .(הסמסטר
תנ"ס המקומי. בירושלים, מעלה הפגישות מתקיימות אחר הצהריים במ

 מודיעין.או אדומים 
 



 

 

 
 : פעם בשבוע

 הנחיית הקבוצה -ש' 1.5
ישיבת תכנון ובניית התכנים והפעילויות יחד עם הרכז )לפני/אחרי  -ש' 1

 המפגש(
 

 :פעם בשבועיים
 הדרכה קבוצתית. -ש' 1.5

 
 :  במהלך השנה

 ימי עיון לכלל הצוות 3
  אירוע סיום שנה )הוקרה וסיכום(. 

 

ע"י  יםהדרכות קבוצתיות אחת לשבועיים ויחידות תוכן נלוות המועבר  הכשרה וליווי
 סיכולוג/ית או עו"ס. פ

 3 .ימי עיון לכלל הצוות 
   .ליווי שוטף ומעקב של הרכז המנחה את הקבוצה 

 

לפרטים נוספים 

מוזמנים לפנות 

 אלינו: 

 054-5625929 -עדי שועה חיים

Adi.shouahaim@gmail.com 


