
 
 

 

 
 

 2018 מארג– סדנאות הצעת 
 

 עמותת "כוכב הצפון" )ע"ר( הינה עמותה ללא כוונות רווח הפועלת באזור הגליל המערבי ועוסקת במתן שירותי שיקום,

 .וחברה לאוכלוסיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ולילדים ונוער בסיכון , דיורטיפול

 , מרכז אמנויות המשמש מרכז תעסוקה מוגן למשתקמים. אחד המיזמים של העמותה הינו ה"מארג" בכפר ורדים

 במקום ניתן לערוך סדנאות העשרה לצוותים ומנהלים ולחוות משגרת יומם של אנשים עם צרכים מיוחדים. 

וכל ההכנסות משמשות קודש  הממוקמת בבית הקפה במתחם מוצעות למכירה עבודותיהם של המשתקמים בגלריה

 . לרווחתם

 

 

 

 
 
 

המשתקמים אשר מגיעים יום יום לפעילויות העמותה, עובדים,  100-מהווים חלק מ אודיתמר, פיטר, שאדי, אלכסיי ו
 לחיים מלאים ואיכותיים.מחברים, צובעים ויוצרים יחד כחלק מהדרך שלהם 

 
 

 סדנאות צוות/מנהלים ב'מארג' נעות על הרצף שבין האישי לקבוצתי, תוך בחינת חוזקות ויכולות היחיד, אינטראקציות

 צוותיות ונקודות הממשק בין האינדיבדואל לקבוצה.

 ב'מארג'.סדנה נפתחת בהסבר ושיחה קצרה עם משתקם המתאר את שגרת חייו בצל המוגבלות ואת העשייה ה •

 ראו פירוט בטבלה.  -ניתן ומומלץ להרחיב את הפעילות  ,כשעתייםמשך סדנה בסיסית  •

 בהתאם להגדרת הצורך מול הלקוח. האריך/לקצר את משך הפעילות ניתן ל •

 ארגונית בהמשך היום.-ניתן לשכור את חדר הישיבות/האולם לפעילות פנים •

שתוגש בבית הקפה הפועל במקום או בחדר חלבית כשרה,  ,ניתן להזמין ביום זה ארוחת בוקר/צהריים •
 הישיבות/אולם. דוגמאות לתפריטים ומחירים יצורפו ע"פ דרישה.

המפגש עם היומיום של משתקמי 'מארג' ו/או חשיפה לסיפור אישי של משתקם והשיחה הכנה שנקשרת תוך כדי עבודה 

ף למוגבלות מעמתת את המשתתף עם יכולותיו להתמודד מאפשרים הצצה לחייו של האחר; ההתנסות ביצירת מוצר בכפו

 עם קושי ועם מידת הנחישות והגמישות שהוא מגלה נוכח אתגר לא מוכר. 

בתום כל סדנה נערך עיבוד חווית הקושי וההתמודדות, בדגש על התובנות שהתקבלו אצל המשתתפים ביחס 

 .ליכולותיהם כפרטים וכצוות

 

 רטים נוספים ולתיאום מועד:להבהרות, פ אשמח לעמוד לרשותך

 אתי אוהב ציון, 

  054-2874140מנהלת 'מארג' 

ettihersch@gmail.com 

 



 
 

 

 
 פירוט הסדנאות המוצעות:

 

 

כמות  מטרת הסדנה סדנה
משתתפים 

 מומלצת

משך  תוצר
 סדנא)

 בסיסית(

 עלות לאדם
 בסיסית( סדנא)

אפשרויות להרחבת 
 הסדנה

התנסות בדימוי   קבוצתית
מוגבלות כחלק 

מפיתוח מיומנות 
 התקשורת הצוותית

  עידוד יצירתיות
והטמעת חשיבה 

חיובית ככלי 
להתמודדות עם 

 אתגרים
 יצירת מוצר משותף 

 35עד  10
 איש

 
חלוקה 

קבוצות ל
של חמישה 

 אנשים

תוצר 
צוותי: 

לוח 
מזכרת 

מהתהליך 
 בסדנה

₪  65 כשעתיים
 למשתתף

  שיחה עם אחד ממנהלי
הסדנאות/מסגרות 

 העמותה*
  פעולה צוותית נוספת

להדגשת תחושת 
 מוגבלות במרחב

 של  רתקתהרצאה מ
הורה לילד עם 

 מוגבלות**
  סיור בסדנאות האמנות

 של המשתקמים
-יצירת קשר בין  אישית

אישי ישיר עם 
משתקם המשתתף 

 בהדרכה
  דימוי מגבלה לצורך

התמודדות אישית 
 עם אתגר

 יצירת מוצר אישי 

מוצר  60עד  10
 אישי:

מובייל 
 מקרמיקה

₪  50 עה וחציכש
 למשתתף

  שיחה עם אחד ממנהלי
הסדנאות/מסגרות 

 העמותה*
  פעולה צוותית נוספת

להדגשת תחושת 
 מוגבלות במרחב

 של  רתקתהרצאה מ
הורה לילד עם 

 מוגבלות**
 

 

 צוות נוכח המורכבותשל התמודדות הכ'מארג' וכן אופן  ארגון*בשיחה זו יתואר ויידון האתגר התמידי הכרוך בניהול 
 תרבותית ורב מגזרית. -ה רב נכותית, רבוהרגישות של אוכלוסיי

 שונה אבל שווה" –: "החיים עם אוריאל הנמצא על הספקטרום האוטיסטיהורה לילד מרצה וסופר, פוקס, אור **דני 

 

 

 

 

 

 

 

 !י ואישיערך חברת תלפעילות בעלהנתינה שלך את ברגע אתה הופך בבחירתך לקנות מאתנו 

 צוות העמותה –תודה

 


