
תכשיט רק צמיד-לא
 לאנשים "צמיד" אובלוסיית את מקדם הארצית למתנ״סים החברה מבית רמלה, מתנ״ס

מוגבלויות עם

יוזה רחל
 אל נדחקים מוגבלות עם רבים אנשים

 מוגבלותם בשל החברתיים השוליים
 היומיומית במציאות להתנהל ומתקשים

 עדים אנו האחרונות בשנים המאתגרת.
 והאחר, השונה את לקבל החברה לנכונות
 זכויותיו. את ולממש כתובה לוויות לו לאפשר
 באופן מקדמת הארצית, למתנ״סים ההברה
 בעלי אוכלוסיות את השנה אורך וכל שוטף

 ומביבתה. בעיר המיוחדים הצרכים
 עליונה חשיבות רואים רמלה במתנ״סי

 צרכים בעל אדם לכל אפשרות במתן
 בשעות מגוונת מפעילות ליהנות מיוחדים

 החברה ובתוך עם מקסימלי שילוב הפנאי,
 הפנאי לשעות מענה מתן הנורמטיבית,

 לקהילה. השייבות תחושת את ומחזקה
 בעלי 4-35 לגילאי פונה צמיד פעילויות

 פיגור, התנהגות, בעיות מוטוריות, נכויות
 ושמיעה, ראייה ליקויי פיזית, נכות אוטיזם,

 נורמטיבית אוכלוסייה עם בשילוב חלקם
 פועלת כרגע נפרדות. בקבוצות וחלקם
 חוגים; בממפר 4-12 גילאי של קבוצה

 בעיריית הספורט מחלקת בחסות כדורסל
 והישרדות. מוזיקה פלסטית, אומנות רמלה,

 להגיע מוזמנים 16-40 בגילאי אוכלוסייה
 גילאי יחוד בעלות למסגרות ולהצטרף

 דומה, קוגנטיבית ויכולת
 מיוערת "רעים" תכנית - ״רעים״ מםגרת

 אוטיזם עם המתמודדים למשתתפים
 למידה ולקויות אספרגר גבוה, בתפקוד

 זו .17-21ו- 13-16 בגילאי מורכבות
 במעגל הרחבת שמטרתה חברתית קבוצה

 תקשורת קשיי עם המתמודדים של ההברתי
 מסגרת מהווה הקבוצה למידה. ולקויות
 חבריה. עבור ומשמעותית קבועה חברתית

 באופן לשבוע אחת נפגשים המשתתפים
 הכוללת הברתי אופי בעלת לפגישת סדיר

 משותפים בילויים העשרה, סדנאות ,שיחות
 ההצטרפות ועוד, הולדת ימי חוגגים ,טיולים,
 חודשי. בתשלום כרוכה

 המיועדת תוכנית ־ "מעגלים"■ מסגרת
 התפתחותית שכלית מוגבלות עם לבוגרים

 דיור ובמסגרות ההורים בבית המתגוררים
 התוכנית מסרת פלוס. 22 בגילאי בקהילה

 פיתוח תומכת, הכרתית מסגרת יצירת דינה
חברתיות, מיומנויות של ושימור תרגול

 המשתתפים, של החברתית הרשת הגדלת
 והעצמה המשתתפים בקרב עצמאות פיתוח
 חברי מעגלים במסגרת וקבוצתית. אישית

 ימי לשבוע,חוגגים אתת נפגשים הקבוצה
 מבלים קפה, בבתי לבלות יוצאים הולדת,

 בפעילות ומשתתפים בחגים במסיבות
העשרה.

 תפתח התאטרון לאוהבי - תאטרון קבוצת
 צרכים בעלי אנשים עבור דרמה קבוצת

 עם גבוה} בתפקוד (מבוגרים מיוחדים
 ולקויות התפתחותית שבלית מוגבלות

מורכבות. למידה
 לאנשים מיועדת התוכנית - ״מגדלה״ מפגרת

 החיים ומעלה 21-1a בגילאי מוגבלות עם
 לאומי ביטוח ע״י הוכרו אשר בקהילה

 פיזית, מוגבלות ומעלה, נכות 20%ב-
 התפתחותית, שכלית חושית, מוגבלות

 ותקשורת. למידה ת ולקויו שית פ1 ת וגבלו מ
 באפיקים להשתלב אפשרות מקנה התוכנית

 בדפוסים הקהילתי במרכז עשייה של שונים
 משולבות קבוצות פרטנית, השתלבות ;שונים

 מוגבלות. עם לאנשים שווים וקבוצות
 של אישית בחירה פרטנית- השתלבות

 שלו [,העני תחום את מוגבלות עם אדם
 השתלבות במתנ״ם. הקיים ההיצע מתוך

 החינוך ע״ימשרד המימון רוב כאשר בחוגים
 המשתתף. ע״י והיתרה
 לאנשים המיועדת קבוצה - ״שתים״ קבוצת
 שונים בהרכבים המוגבלות סוגי ממגוון

 הקבוצה תפקוד. רמת על בעיקר יים תבסס המ
העשרה,למידה חברה, פנאי, בתחומי תעסוק

רמלה מתנ״ם

ופנאי.
 בקהילה השתלבותם לקידום - ״עמיתים״
 נפשית. מגבלה עם המתמודדים שלאנשים
 השיקום תהליך לקידום פועלים כעמיתים
 השתלבות באמצעות זאת בקהילה, וההחלמה

 אז במתנ״ם המתקיימות פנאי בפעילויות
 עבור מיועדת הקבוצה העירוני. במרחב

 שיקום לסל הזכאים 15-65 גילאי טווח
 אלו נימים נפשית. מגבלה עם ומתמודדים

 מוזיקה הקצב, בה תנועה קבוצה נפתחת
 לגוף, חיבור מאפשרים הקבוצתי והמפגש

 נוספים, תחביבים בעלי ולקהילה. לנפש
 הפנאי בשעות לפעילות ורצון עניין תחומי

 : והרשמה לפרטים קשר. ליצור מוזמנים
 073-2717911 התוכנית, רכזת מהלו מזל

/ 050-21201755.
 מבית רמלה בטתנ״סי צמיד רכזת לוי, זהבה

 רמלה "מתנ״סי הארצית; למזע״סים החברה
 אוכלוסיית למען העשייה את דגלם על חרתו
 את הרימו בעיר, המיוחדים הצרכים בעלי

 בקהילה שתפקידנו מהאמונה כחלק הכפפה
 עבור ולהירתם חלקינו כל את לחזק הוא

 מרובה בהצלחה מופעלות הפעילויות האחר,
 בעשייה להמשיך שמחים ואנו הקהילה למען

 ׳.,השנה אורך לכל המבורכת
 מתקיימות החברתיים והמפגשים הפעילות

 מחלקת ע׳״י ומלווים רמלה מתנ״סי ברשת
 למתנ״סים החברה ונציגי בעיר הרווחה
 התוכנית- רכזת :נוספים לפרטים הארצית.

רמלה, מתנ״ם לוי והבה


