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 קשרים חברתיים וזוגיים לשתוכנית הכשרה לפיתוח מיומנויות 

 וקרן משפחת רודרמן, משרד הרווחה מכון פוירשטייןשל מיזם משותף 
 

בהכשרה וביעוץ וליצור תשתית  םשורים חברתיים וזוגיים, ללוותיכעם מוגבלויות  להקנות לצעירים :ת התוכניתמטר
 צוותים במסגרות.להורים ול הדרכתית

 יפתחו תוכניות באזור המרכז והשרוןבקרוב  ת הופעלה בהצלחה בירושלים;התוכני. 

 שיים ולפעול להגשמת אתגר הזוגיותלהתגבר על הקרים עם מוטיבציה להיכלל בתוכנית, לצעי :התוכנית מיועדת

 צעירים עם הנמכה קוגניטיבית; קשיים רגשיים ותפקודייםצעירים עם   ;צעירים עם קשיים בתקשורת; 

  תקינים. בסיסיים ולקיום קשרים בין אישיים יכולת להבעה מילולית ורגשיתנדרשת 

 לאחר החזרת שאלון הפניה ומסמכי רקע. הקבוצה תורכב ע"פ שקולים מקצועיים. ,ראיון אישיל המועמדים יזומנו 

 בתחומים הבאים : הכשרה כוללתהתוכנית 

 תאמפטיפיתוח מיומנויות של תקשורת ית וסדנה להעצמה איש .1

 קבלת החלטות ופתרון בעיותה לפיתוח חשיבה, סדנ .2

 נושא המשפחה .3

   ל משק בית משפחתיהוינ .4

 נאישעות הפ לניצול תוך הנחיה ובזוג בקבוצה פעילות חברתית .5

 חברתי-חינוך מיני .6

 במועד סמוך לנישואין( –)הדרכה אישית למעוניינים הדרכת חתנים וכלות  .7

   ערב, בסדנאות וה בשעות אחר הצהריים למשך כשישה חודשים, שעות בשבוע, 2-4התוכנית הינה בהיקף של
 ובקבוצות דיון.

 .התוכנית כוללת יעוץ אישי/זוגי וכן הנחיה להורים ולמסגרות 

 כיבוד קל.כיסוי ל יגבה סכום קטן .קרן משפחת רודרמן ומשרד הרווחהמסובסדת ע"י  התוכנית 
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 למרכז חזו"ן מגוון שירותים

 ח מיומנויות של קשרים חברתיים וזוגייםתוכניות הכשרה לפיתו .1

 תוכניות הכשרה ולווי של זוגות הנמצאים בקשר משמעותי .2

 סדנאות קצרות המותאמות לבקשת וצרכי המשתתפים .3

 סדנאות תקשורת יםהכוללמועדונים חברתיים  .4

 שרותי יעוץ ליחידים וזוגות בתחום של כישורים חברתיים וזוגיים .5

 שי מקצועשרותי יעוץ והנחיה להורים ואנ .6
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