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 שלום לכולכם, 

שלנו וממשיכים  מסגרות היוםאת יץ הק עזבוומהמשפחות אשר ילדים מהגדולה בהתרגשות  נפרדנו
בות קלה במסגרת החינוכית אליה כל אחד מהם תלדרך צלחה והש מכל הלבמאחלים להם אנו הלאה, ו

, לו, במרכז סנידיאן-מרכז דהנו בישמצטרפים אלובני משפחותיהם התלמידים החדשים בהצלחה לכל וגיע! י
 קראו על כך בהמשך.ת ובבית הספר!

קומת שבספורט -הידרומרכז הב שיפוץהעבודות על תחילת בשר שמחים ל ואנבשעה טובה ומוצלחת 
 - התוצאה תהיה כדאיתומבטיחים ש, אי הנוחות בתקופה הקרובהאנו מתנצלים מראש על  !המרתף

 עומד לקום אצלינו מרכז מדהים!

, במקצוע שרכש בקורס תוכלו לקרא בהמשך על בוגר קורס מידענות של בית איזי שפירא שהחל לעבוד
 פולני.יוקרתי וכן על מאמר שפרסמה ד"ר דנה רוט בכתב עת 

 טובה ומוצלחת לכולם! נהש

 ג'ין

 

 לו, במרכז סנדיאן ובבית הספר-מרכז דהפתיחת השנה ב

ההכנות  חדשות. משפחות 19 קלט ומרכז סנידיאן משפחות חדשות 31 השנה קלטלגיל הרך מרכז דה לו 
  .משותףהלמסע יחד יוצאים המשפחות ועם הילדים והיכרות עם ב חלוה יםהצוות !!!וההתרגשות עצומות

 לאחר .שלושמגיל  שפירא איזי בבית שהורובם  ,ובני משפחותיהם תלמידים 6 -מבבית הספר נפרדו הקיץ 
 .מגוריהם באזור מתאימות המשך מסגרותהעוזבים  לתלמידיםנמצאו  ארוך חיפוש

מאד,  נרגשים הוריהם, חדשה 'א כיתה לפתיחתשהגיעו ממסגרות גן תלמידים חדשים  7 השנה לטבית הספר ק
  .החדשות למשפחות היכרות תיופעילו הצוות מקייםו



 והן העוזבות הן ,המשפחות לכל סבא כפר תבבריככיפית  קיץ פעילותה יזםשל בית הספר  ההורים ועד
 .מההזמנההתרגשו מאד וההורים שהגיעו  ,המצטרפות

השנים האחרונות ועל כל מה  4"תודה ענקית על אמא של שירי שסיימה אצלינו השנה כתבה לנו 
 שנתתם, אתם בית מיוחד ומופלא עם אנשים מחויכים ומאירי פנים"

נרגשים נו שמחים ובלת הפנים המרגשת, אנחתודה רבה על ק": אמא של רוני תלמידה חדשה כתבה 
 "להתחיל את השנה עם המורה והילדים המקסימים

 

 בוגר קורס מיידענות של מכון טראמפ ללימודי המשך החל לעבוד!

דניאל קפלן, אחד הבוגרים של מחזור ב' בקורס מידענות עסקית לאנשים עם 
 מובילה בתחום!  מידענותת מוגבלות, החל לעבוד במשרה מלאה כמידען בחבר

מקצועית, עוסק כיום בתחום שלמד בקורס  שאינהדניאל שהועסק בעבר בעבודה 
 במכון טראמפ ומתוגמל כראוי בהתאם לכישוריו. כל הכבוד! 

בתחום תעסוקה ל נוסףזו, החלה ההרשמה לקורס הכשרה גדולה במקביל לשמחה 
תי של הקורס מוכר לטרום שיקום וכולל ליווי תעסוקבאק אופיס בשיווק דיגיטאלי, 

  .שנה
 החדש ודניאל מתרגל למשרד -בתמונה

 

ד"ר דנה רוט  פורסם מחקר בנושא איכות חייהן של משפחות לילדים עם מוגבלות שנכתב על ידי 
 Czlowiek Niepelnosprawnosc Spoleczenststwo CNS (Journal of Man disability -בכתב עת פולני

and society 

, מבוסס מוגבלות: התייחסות למרכיבים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים""משפחות להן ילד/ה עם המאמר 
על מחקר השוואתי שביצענו בנושא איכות חיי משפחות להן ילד/ה עם מוגבלות בקרב משפחות ישראליות 

 יהודיות וישראליות ערביות. 

ננטית, במרכיבים במחקר ערכנו השוואה בין קבוצה שהינה מיעוט תרבותי, דתי או אחר לבין הקבוצה הדומי
 שונים המשפיעים על איכות חיי משפחה שלה ילד/ה עם מוגבלות. 

נבדקו מרכיבים כגון: הנגשת השירות, מנהגים, מסורת, מבנה משפחתי וכו', אשר להם קשר ישיר עם במחקר 
 ד/ה.אופן ההתייחסות לילד/ה עם המוגבלות, לשירותים שהמשפחה מקבלת ולדרכי הטיפול/השיקום הניתנים ליל

נמצא פער בין שתי הקבוצות, כשהממצאים מצביעים לרוב על שביעות רצון כללית וגם על השגת מטרות גבוהה 
יותר בקרב המשפחות הישראליות היהודיות בהשוואה למשפחות הישראליות הערביות. חלק מהפערים 

 שבולטים הם בתחומי הבריאות, הרווחה הכלכלית, קריירות ופנאי. 

דירוג דומה בין שתי הקבוצות היו במערכות יחסים במשפחה, תמיכה מאחרים, תמיכה  תחומים בהם היה
 משירותים, ערכים, ותמיכה/קשר קהילתי. 

   מחקר לעשייה מייטבית בקבוצות השונות בישראל.שעלה בנשתמש ביידע 


