
בשבח והודיה לה' יתברך לאחר מאמצים מרובים הוקם השנה מוקד צמי"ד במינהל הנותן מענה לילדים ומשפחות עם 
צרכים מיוחדים בכל הגילאים ובמכלול תחומים: פנאי, קהילה והעצמה.

הרציונאל: 
 לאפשר לכל אדם עם צרכים מיוחדים ליהנות מפעילות מגוונת בשעות הפנאי.

 שילוב מקסימאלי עם ובתוך החברה הנורמטיבית 
 פעילות באזור המגורים

 חוגים יעודיים, קייטנות ופעילויות מגוונות
 פיתוח יכולות וכישורים קוגנטיביים, רגשיים וחברתיים

 התאמה והכוונה להורי ילדי צמי"ד ולמשפחותיהם
 עזרה ומימוש זכויות 

לשם כך הוקם פורום הורים המהווה צוות מוביל לפעילויות צמי"ד בקהילה, הפורום 
מתחלק לתתי צוותים הנפגשים אחת לתקופה ומקדמים נושאים ספציפיים: חוגים 

יעודיים והשתלבות, מועדונית שבת ומתנדבות, משפחה וחופשות, ערבי העצמה ומיצוי זכויות. 

מוזמנים להתחבר לצוות המוביל ולהיות שותפים לעשיה 

חדוה עמראני  
mytzamid10@gmail.com / 053-3121698

תחום צמי"ד

התחברו והתעדכנו 
בכל פעילויות צמי"ד 
בקו "מידע צמי"ד"  
02-5699549



צמי"ד

מי נכלל בצמי"ד? 

כל בעלי הצרכים המיוחדים: נכי גפיים, חרשים, 
תסמונת דאון, אוטיזים או על הרצף, עיוורים, בעלי 

ליקויים אורגניים, הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות 
ורגשיות, לקויי למידה, קשב וריכוז ועוד...

אז מה בצמי"ד? 

פנאי 

מועדונית שבת
פעילות מהנה לילדי צמי"ד עם מתנדבות בשעות 

הצהרים בשבת. 
הורים המעוניינים ירשמו אצל הרכזת.

יתקבלו רק ילדים המתאימים.

על מנת לשפר ולפתח את כישורי מגוון ילדי צמי"ד על כל 
מיגבלותיהם הושקע תכנון, חשיבה מעמיקה ומשותפת של 
פורום הורי צמי"ד בבניית מערכת חוגים מותאמת לכל ילדי 

צמי"ד על כל צרכיהם.
חשוב לציין כי המורים בחוגי צמי"ד הם בעלי רקע, ניסיון ו/

או תעודה בתחום החינוך המיוחד. 
הקבוצות יבנו בהתאם לצרכי הילדים.

חוגי ילדים

מתנדבים באהבה
תמיד חלמת לתת מעצמך? 

בואי להיות חלק ממערך 
המתנדבות המעניקות 

ותורמות את חלקן לזולתן. 
צ'ופרים למתנדבות!
מוזמנת להתנדב. 

חדוה 053-3121698



"ד
צמי

מוזיקה טרום כלי - גיטי אפטר
חוג מוזיקלי מקצועי המעניק:

1. חשיפה לאוצרות ידע חדש ומרתק בעולם המוזיקה
2. נקודת פתיחה גבוהה באופן משמעותי ללימוד כלי

3. הקניית יכולות הבעה וביטוי רגשי באופן יחודי לחוג טרום כלי.
בחוג נפתח יכולות שירה תנועה ושמיעה מוזיקאלית, וכן יכולות 

קוגנטיביות, כשרים חברתיים תוך אינטראקציה קבוצתית עם 
דגש על חוויה והנאה מקסימלית.

ימי ראשון / 16:30 /  70 ש"ח / נג'ארה 27

יוצרים ונהנים - יעל שיין
ליצור, להינות ולהתנסות במיגוון חומרים. 

לפתח כישורים, דמיון, מעוף ויצירתיות, יכולות 
מוטוריות וביטחון. 

החוג אומנותי ומגוון, הכולל יצירה, פלסטלינה, 
אפיה, ציור ועוד.

ימי רביעי / 16:30 / 85 ש"ח / נג'ארה 27

ספורט טיפולי - שולמית הורביץ
ספורט יחודי המשפר יכולות מוטוריות, קורדינציה ושווי משקל.

משפר תחום רגשי חברתי, מפתח קשב וריכוז, תקשורת בין אישית, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות.

ימי חמישי / שעות לפי קבוצות החל מ-15:30 /  95 ש"ח /  קהתי 22 / קבוצות נפרדות

גיל הרך - בנים / בנות עד גיל 6 



צמי"ד

בנים גילאי 6 ומעלה

רכיבה טיפולית
טיפול באמצעות רכיבה על סוסים בחווה   

מומלץ ומסייע ל: 
 )ADD/ADHD( קשיי קשב וריכוז ›

‹ קשיים התנהגותיים
‹ קשיים מוטוריים/תחושתיים

‹ שיפור שווי משקל ויציבות
‹ שיפור ביטחון עצמי נמוך 

מיועד לבנים/בנות בגילאי 6-13 )בחלוקה לקבוצות(
משך השיעור 40 דקות / עד 6 ילדים בקבוצה 
450 ש"ח לחודש )החזרים מול קופות החולים(

פרטים נוספים בהמשך

מומלץ מאוד 

תיפוף טיפולי - 
גדליה גולדשטיין      

טיפול ריגשי על ידי תיפוף טיפולי 
מעולה ומסייע ל:

‹ בעלי קשב וריכוז
‹ בעיות רגשיות

‹ היפראקטיביות
‹ תסמונת דאון

‹ ילדים עם מוגבלות שכלית ועיכוב התפתחותי קל-בינוני

מעצים ומעשיר, מקדם ומפתח את היכולות 
הקוגנטיביות, הרגשיות והשכליות.
השיעורים פרטניים פעם בשבוע.

 
ימי שני או חמישי / שעה אישית לכל תלמיד /  

30 דקות - 50 ש"ח / 45 דקות - 75 ש"ח / נג'ארה 27

מומלץ מאוד 
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הגנה עצמית - משה בזק 
חינוך למסוגלות גופנית גבוהה, מהירות דיוק ועוצמה, 

יציבה טובה, נשימה נכונה, ריכוז גבוה ועבודה עם 
הכוח הפנימי. 

ימי רביעי / 18:30-19:15 / 110 ש"ח  / 
נג'ארה 27 - חדר בלט 

נגרות - משה שוורצמן
חוג מקצועי לנגרות מתכנון, ניסור, שיוף, קידום, צביעה 

והדרכה ועד ליצירה המושלמת.
עיצוב רהיטים, בניה בעץ ולימוד חריטה בעץ בעזרת 

מחרטה. 
לפיתוח מוטוריקה גסה ועדינה, קשב וריכוז, 

קואורדינציה, כישורים רגשיים וחברתיים.

95 ש"ח / ימים ושעות בהמשך 

דרבוקות - משה שוורצמן
חוג מלא קצב 

חוג מקצועי ע"י מורה עם ניסיון רב עם ילדי צמיד, 
היכרות הקצב, לימוד סוגי מקצבים, האזנה למוסיקה. 

פיתוח קואורדינציה ויכולות מוטוריות, פיתוח יכולת 
הקשבה לאחר, קשב וריכוז ושיתוף פעולה. 

85 ש"ח / ימים ושעות בהמשך 

כדורגל / כדורסל 
לימוד יסודות משחקי הכדורגל/הכדורסל  תוך 
הקניית סובלנות והתחשבות בזולת, כבוד הדדי 

ולקיחת אחריות. פיתוח שליטה בכדור, כושר גופני, 
קואורדינציה, זריזות, ביטחון, כישורים חברתיים 

ורגשיים. 

ימי רביעי / 65 ש"ח / נג'ארה 27 - אולם הספורט



צמי"ד

ספורט טיפולי - שולמית הורביץ  
ספורט יחודי המשפר יכולות מוטוריות, קורדינציה ושווי משקל.

משפר תחום רגשי חברתי, מפתח קשב וריכוז, תקשורת בין 
אישית, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות.

ימי חמישי / 95 ש"ח / פרטים בהמשך  

דרבוקות - גיטי אפטר
חוג מלא קצב. 

היכרות הקצב, לימוד סוגי מקצבים, האזנה למוסיקה. 
פיתוח קואורדינציה ויכולות מוטוריות, פיתוח יכולת 

הקשבה לאחר, קשב וריכוז ושיתוף פעולה. 

85 ש"ח / ימים ושעות בהמשך 

מוזיקה - גיטי אפטר
חוג מוזיקלי מקצועי המעניק:

1. חשיפה לאוצרות ידע חדש ומרתק בעולם המוזיקה
2. נקודת פתיחה גבוהה באופן משמעותי ללימוד כלי

3. הקניית יכולות הבעה וביטוי רגשי באופן יחודי לחוג 
טרום כלי.

בחוג נפתח יכולות שירה תנועה ושמיעה מוזיקאלית, וכן 
יכולות קוגנטיביות, כשרים חברתיים תוך אינטראקציה 

קבוצתית עם דגש על חוויה והנאה מקסימלית.

ימי ראשון / 16:30 / 70 ש"ח / נג'ארה 27 

חוגי בנות

הידרותרפיה 
מתגבשת קבוצה להידרותרפיה החזרים מול קופות החולים.

המעוניינים ישאירו פרטים במזכירות.

אומנות - יעל שיין
ליצור, להינות ולהתנסות במיגוון חומרים. לפתח כישורים, 

דמיון, מעוף ויצירתיות, יכולות מוטוריות וביטחון. החוג 
אומנותי ומגוון, הכולל יצירה, פלסטלינה, אפיה, ציור ועוד.

75 ש"ח / פרטים נוספים בהמשך
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שעת איכות - מנחה מקצועית 
במהלך החורף נחזק את הקשר בין אמא וילד עם צרכים 

מיוחדים ונהנה יחדיו משעת איכות עם מנחה מקצועית. 
פרטים יבואו בהמשך 

קהילה בצמי"ד
בתחום קהילת משפחות צמי"ד נתמקד בצרכי המשפחה 

עצמה ובשילוב והכלה של ילדי צמי"ד בקהילה.

חופשות וחופשים 
במהלך חופשת הקיץ ובחגים מתקיימים  טיולי 

משפחות צמי"ד ופעילויות מגוונות 
ובמהלך חופשות ילדי צמיד התקיימו פעילויות לילדי 

צמי"ד
  

עקבו אחר הפרסומים או בקו מידע 
צמי"ד 02-5699549



צמי"ד

העצמה
במהלך השנה האחרונה התקיים ערב מיצוי זכויות בשיתוף הרווחה - שיקום מערב בו קיבלו התושבים מידע 

בסיסי בנושא כאשר המטרה היא להמשיך לידע, לייעץ ולסייע למשפחות צמיד בנושא הזכויות. 
בע"ה גם השנה נקיים עוד ערבי מיצוי זכויות.

סדנאות העצמה לאמהות 
במהלך השנה יתקיימו סדנאות מגוונות המעשירות ומשחררות לאמהות לילדי צמי"ד. 

בהן נפגש נחכים ונעצים אחת את השניה מתוך התמודדות יומיומית, הידע  וניסיון החיים. 
עקבו אחר הפרסומים או בטלפון מידע צמי"ד 02-5699549


