


!נעים להכיר, היי

?מי אנחנו
וכוללת ששה , שנה ומהווה בית שני לצעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית41עמותת בית הגלגלים קיימת 

כל אחד מהבתים מהווה מסגרת  . בתים הפתוחים לאוכלוסיות שונות מכל חלקי החברה הישראלית
,  ובאינטראקציות בינאישיות, חברתית וחינוכית מהנה ומשמעותית שבה מתנסים במגוון כישורי חיים

.העצמיהבטחוןכשהמטרה היא לחזק את המיומנויות לחיים עצמאים צד תחושת 

, מכל קצוות הארץ, מסורים ומיוחדיםמתנדבים500-כ,בעשייה משותפת, להגשמת החזון פועלים
.  הגיאוגרפית והחברתית

עבור רבים מהמתנדבים בית הגלגלים חשף עולמות שלא הכירו ומשאיר חותם גם לאחר שסיימו את 
.פעילותם בו

בכל שנה . ואנחנו גאים בכך, שנים10בית הגלגלים פועל בשותפות מוצלחת עם אימפקט כבר 
מצטרפים אלינו מלגאים ומלגאיות והמצגת הזאת תוכל לסייע לך להחליט האם לפנות ולהציע את  

.עצמך

☺המשיכו הלאה ? רוצים לדעת עוד



קבוצה מורכבת  כשכל , קבוצות סופשבוע4-5בכל אחד מהבתים פועלות -
שבועות לסופשבוע כולל 5-ונפגשת פעם ב, מתנדבים20-חניכים ו15-מ

.לינה
.כשמפגש מתקיים הוא קורה מיום שישי בצהריים עד מוצאי שבת-
,  י המדריכים"החניכים והמדריכים מגיעים לפעילויות שמוכנות מראש ע-

.  ולבילוי חברתי באווירה של בית ומשפחה
.והפגה משמעותית למשפחות, העצמת הפרט בקבוצה: המטרה-
במסגרתו כל קבוצה יוצאת  , מחנה קיץ< שיא הפעילות השנתית -

לחוויה המדמה מציאות דומה לילד , אוגוסט לחמישה ימים כולל לינה/ביולי
.   אחר בן גילם

את המחנות מובילים המתנדבים הנפלאים ולרוב המלגאים שבהם כבר  -
ומתנדבים מרצון טוב ותחושת שייכות  , סיימו את מכסת השעות של המלגה

.חזקה

קבוצות  
ש"סופ

ומחנות קיץ  



חד שבועית של קבוצת חניכים בני נוער  תוכנית•
, שנפגשים אחר הצהריים יחד עם המדריכים

ומטרתה לסייע לבני הנוער לרכוש מיומנויות  
וכישורי חיים על מנת להשתלב בחיים הבוגרים  

. בקהילה
התוכנית עוסקת במגוון תחומים ומשלבת  •

.התנסויות מעשיות
פעמים מתקיימות  ' פעם בשנה מתקיים סמינר ומס•

.ישיבות צוות משותפות
תפקיד המלגאי הוא להיות חלק מצוות ההדרכה  •

בפן  , שמלווה את החניכים שיש להם נכויות פיזיות
.ההדרכתי והסיעודי



שנפגשים  21-35בגילאי , של קבוצת בוגרי העמותהתוכנית•
אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים ומטרתה לסייע לבוגרים  

.להשתלב בקהילה
התוכנית עוסקת במגוון תחומים ומשלבת מפגשים  •

לצד מפגשי  , חברתיים ומפגשים עם שירותים בקהילה
.התוכן

,  משתתף בתכנית עצמה, וביניהם המלגאים, הצוות•
פעמים לאורך השנה ומלווה את הבוגרים  ' בישיבות צוות מס

.במשימות שונות
פעמיים בשנה מתקיים סמינר משותף ובפעם בשנה •

.  מתקיים יום בוגרים ארצי
המלגאי נפגש בפגישה אישית עם הבוגר שהוצמד /המדריך•

עזרה בנסיעות , לסיוע בצרכי הבוגר, לו פעם בשבועיים
.שיחות אישיות, קניות, בתחבורה ציבורית



אילוף  )פעילות פנאי לילדים ובני נוער עם מוגבלות 
(.תיאטרון ועוד, בישול, כלבים

.הנחלת מיומנויות חברתיות ושיקומיות
.חיזוק המשפחות

צ"הפעילות מתקיימת באמצע שבוע בשעות אחה

פעילות  
אמצע 
שבוע



ש מרים שוורץ  "בבית ע, 21-35מסגרת יומית שיקומית לבוגרים בגילאי •
בשעות הבוקר והצהריים, שעות8שמתקיימת כל יום במשך , בהרצליה

מטרת המרכז לתת מענה שיקומי בשלל נושאים כדי להביא לשילוב  •
לאנשים בוגרים אשר חיים  , בדיור ובתעסוקה, בצורה מיטבית בחברה

.  בבית הוריהם

ליווי אישי  –במסגרת הפעילות מגיעים המלגאים לסייע במספר תפקידים •
הדרכות , של משתתפים בתחומי פנאי והצבת תכנית אישית והשגתה

עזרה בליווי לטיולים  , קבוצתיות בעולמות תוכן שמביאים המלגאים
.'ופעילויות חוץ וכד



פעילות המלגאים מתקיימת 
בתים בארץ4-ב

הרצליה-מרכז 

בוסתן הגליל-צפון 

אבן ספיר-ירושלים 

קיבוץ אורים  -דרום 



!בואו להיות חלק ממשפחת בית הגלגלים
רכזת המלגאים במטה העמותה בהרצליה, לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירן

info@Beitgalgalim.org.il-או במייל0שלוחה 09-9557999-בטלפון

:או ישירות למנהלי הבתים

052-8384666ענת -מנהלת הבית בהרצליה

052-8387666אוראל -מנהלת הבית בקיבוץ אורים

052-8385666זהבי -מנהלת הבית באבן ספיר

052-8388666יואב -מנהל הבית בבוסתן הגליל

mailto:info@Beitgalgalim.org.il


!תודה


