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 מעורבות אישית במרכז ההורים והילדים של בית זוסמן

 

בית זוסמן'' הוקם עם ולמען אוכלוסיית לקויי השמיעה בירושלים, במטרה לתת מענה קהילתי, '' מי אנחנו:

חברתי ואישי לאוכלוסייה זו. הקמת המרכז מבטא את השאיפה לאפשר מקום לקול הייחודי של קהילת כבדי 

ארץ ומופעל השמיעה והחרשים, ולפתח מענים מקצועיים מותאמים עבורה. המרכז הינו מרכז ייחודי וראשון ב

 מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק. .עיריית ירושלים, המנהל לשירותי קהילה על ידי

/Welfare/ServicesDisabled/Pages/Zuhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs

sman.aspx 

מורכבות אוכלוסיית לקויי השמיעה והחירשים וצרכיה הייחודיים העלו את הצורך גם במענה  על המרכז:

הוליסטי ומערכתי עבור המשפחות. המרכז הוקם לפני מספר שנים ופועל במתכונות שונות. הדגש השנה הוא 

ים של ההורים והילדים. המרכז יכלול מפגשים קבוצתיים של ההורים על עבודה משותפת ותהליכים מקביל

עם עו"ס מבית זוסמן ובמקביל ילדיהם ישתתפו בקבוצה תהליכית בהנחיית שני סטודנטים לע"ס שנה א', 

מיים בהם נתקלים ההורים והילדים, במסגרת מעורבות אישית. הפעילות במרכז תתן מענה לקשיים יום יו

ין ההורים והילדים, את מערכות היחסים האחאיות ותחזק את הייחודיות של כל בן תחזק את הקשרים ב

משפחה. כמו כן, אחת המטרות של קבוצת הילדים תהיה יצירת מרחב השתייכות לקבוצת שווים, ילדים 

להורים חירשים. בכך הילדים יחושו הקלה ולגיטימציה להעלות את קשייהם הייחודיים והאתגרים הכרוכים 

 עם הורה חירש. בחיים

 

mailto:beit-zusman@jerusalem.muni.il
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/ServicesDisabled/Pages/Zusman.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/ServicesDisabled/Pages/Zusman.aspx


    2 

ביחד נבנה את תכני המפגשים, נגייס את המשפחות, נתכנן את לוח הפעילויות השנתי.  תפקיד הסטודנטים:

 בעליילדים,  שואפים להתנסות בעבודה עםמלאי חמלה, אהבה, ויצירתיות. אשר אנו מחפשים סטודנטים 

ראיה מערכתית, משיכה לעבודה משפחתית ויכולת להנחות קבוצה. הסטודנטים יקבלו הדרכה מהעו"ס 

. הילדיםשתנחה את קבוצת ההורים. ביחד נבנה צוות ייחודי, אשר אמון על קידום, חיזוק והעצמה של 

אין צורך  במסגרת הנחיית הקבוצה הסטודנטים יתנסו במגוון כלים יצירתיים ושיטות התערבות מגוונות.

 בידע של שפת הסימנים.

המרכז יתקיים בימי ב', בשעות אחר הצהריים עד הערב, כשעתיים בשבוע ובנוסף תתקיים  שעות הפעילות:

שעת הדרכה אחת לשבוע. כמו כן, מתוכננים "ימי שיא"; פעילויות משותפות של ההורים והילדים )כגון, ביקור 

 משותף בגן החיות, פיקניק, סיור וכו'(.

   prmaayan@jerusalem.muni.il: לפרטים

 02-6437004פקס:  02-6413243או בטל': 
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