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עמותת "כוונים" ,שנוסדה על־ידי שני בוגרים של בית ספר מנדל למנהיגות
חינוכית ,גידי צור ואיילת שופטי ,מכשירה צעירים עם צרכים מיוחדים
להשתלבות בחברה .מה שהחל לפני כ־ 15שנה כחלום ,הפך כיום לעמותה
שמונה  250חניכים בגילאי  ,40-10עם צרכים מיוחדים שונים ,שהם בעלי
פוטנציאל להשתלבות בקהילה" .חשבנו להקים מסגרת שמבוססת על
לימודים ,עבודה קהילתית וחיי שיתוף יומיומיים בקומונה עם בני אותו הגיל",
מסבירים צור ושופטי" ,ולחבר את הבוגרים למקומות שבהם הם יוכלו להפוך
ממקבלי שירות בקהילה ,לנותני שירות לאוכלוסיות אחרות"

…ל-ישראל :הרשמה לתכניות
2,033 likes

Learn More

Like Page

ליאת זנד עדכון אחרון08:54 , 26.05.19 :
בשיתוף קרן מנדל

"הבעיה של ילד עם צרכים מיוחדים היא המגבלה של ההתנסויות ,מפני שאוניברסיטת החיים
לא קיימת עבורו" ,מסביר גידי צור ,מנהל עמותת "כוונים".
צור גם ייסד את העמותה ב־ ,2003ביחד עם איילת שופטי – שאותה הכיר במכללה
האקדמית לחינוך "אורנים" ,אחרי ששניהם סיימו את הכשרת בית ספר מנדל למנהיגות
חינוכית ,בשני מחזורים שונים" .הייתי צריכה להכין את פרויקט הגמר שלי במנדל" ,מספרת
שופטי" .מכיוון שלגידי היה ניסיון בעבודה עם בני־נוער ,ומכיוון שאני עצמי עם צרכים מיוחדים,
עלתה המחשבה על הקושי של בני־נוער כאלו".
כתבות נוספות במתחם מנהיגות ,חינוך וחברה :
מגיע להם חינוך כמו לילדיי
בית הספר של העתיד
מנהיגי הנוער נכנסים לחדר

צור ושופטי זיהו מצב שיש לפתור" .עד אז ,צעירים עם צרכים מיוחדים סיימו בתי־ספר
משולבים ,מבלי שהייתה להם מסגרת המשך כמו צבא או שירות לאומי – וכך הם פשוט חזרו
לבית ההורים ,לחוסר מעש ולמחסור חברתי" ,מסבירה שופטי" .החשיבה המשותפת שלנו
הייתה להקים תוכנית שבנויה במתכונת של המכינות הקדם־צבאיות .חשבנו להקים מסגרת
שמבוססת על לימודים ,עבודה קהילתית וחיי שיתוף יומיומיים בקומונה עם בני אותו הגיל,
ולחבר את הבוגרים למקומות שבהם הם יוכלו להפוך ממקבלי שירות בקהילה ,לנותני שירות
לאוכלוסיות אחרות .את כל זה רצינו לשלב עם לימודי הכנה ללימודים גבוהים ,שיתנו להם
דחיפה להמשך החיים .האמנו שכל זה יתקיים עם הלימוד של חיים יחד בקבוצה".
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שמן זרעי רימונים ננו-אומגה 5
Granalix

עוד פרטים
מודעה

"הגשמה לצד שיקום"
כך ,עמותת "כוונים" רצתה ליצור גוף שיכין צעירים בעלי צרכים מיוחדים לחיים עצמאיים.
"איילת ואני עבדנו יחד על תוכנית חניכה של צעירים על ידי בוגרי מנדל" ,מסביר צור" .היה לי
הרבה ניסיון עם בני נוער – ניהלתי באורנים אגף צעירים שכלל מכינה ,והייתה גם תכנית
לנוער בפריפריה‘ ,תנופה’ ,שהכשירה צעירים להשלים בגרויות במקביל לשירות הצבאי .כמו
כן ,ניהלתי עוד קודם לכן במשך שנים רבות מסגרות של צעירים עם נכויות".
אחרי שעלה הרעיון הראשוני ,צור ושופטי כתבו תוכנית למכינה עבור נוער עם צרכים מיוחדים
– והתוכנית הזו אומצה על־ידי "ג'וינט ישראל – אשלים" כתכנית בעלת יכולת יישום ושכפול.
לפי צור ,השורשים הרעיוניים של המכינה הזו נטועים בשנות ה־ ,90כשהחלה מגמה של
יציאה של צעירים מחברת הצרכים המיוחדים אל תוך המערכת הרגילה.
בהמשך ,לפני כעשור ,התחילה מגמה של שילוב של צעירים אלו בקהילה ,במטרה להעלים
לאט-לאט את הפיתרון של שהות במוסד או הישארות בבית ההורים" .המכינה היא קומונה
שיקומית" ,הוא מסביר" .מצד אחד ,מתקיים כאן עניין ההגשמה ,ומצד שני קיים העניין
השיקומי האישי – אנחנו מכשירים אותם למגורים בקהילה .זה נובע גם מכך שהחברה
הישראלית הרבה יותר מתקדמת ובריאה כיום ,ומסוגלת להיות פתוחה לקליטה של הצעירים
הללו".

כל הסיפורים החשובים נמצאים בניוזלטר של
מה איתך?
אימייל

שלח

* ההרשמה מהווה הסכמה לקבלת דיוורי תוכן ופרסום מטעם אתר  ynetבהתאם
לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
בהתחלה ,סייעה העמותה לעשרה חניכים" .חיפשנו כאלה שהם ובני משפחותיהם יהיו בשלים
לכך ,וירצו להיענות לאתגר במסגרת חיים בקבוצה" ,מספר צור" .בעבר לא חיזרו אחרי הקהל
הזה ,והם חיו במסגרות שהיו קיימות עבורם – אבל היום יש הרבה יותר אפשרויות ,וזה מעיד
על תפיסת החוסן של החברה כולה".
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בריאות

חג'ג' אירופה מציגה :שלמו  40%מהדירה ,קבלו שנה שכירות
היתרה
ואז תשלמו את
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
האתר
מפת

X

 | Channel22ממומן

לחצו כאן למשרדי נסיעות בת"א והמרכז
 | B144ממומן

מארז  100מסכות חד פעמיות ב  - ₪ 59אותו הלינק לא לשכוח להוריד…
ממומן

שמן זרעי רימונים ננו-אומגה 5
עוד פרטים

Granalix

מודעה

לכתבה זו התפרסמו  5תגובות ב 5-דיונים

פתיחת כל התגובות
הצג:

תגובה חדשה

מהסוף להתחלה

 .5יפה מאודדדד )לת(
יפה )(27.05.19

 .4כיף לקרוא
סימונה )(27.05.19

 .3אזרח שאכפת לו
אזרח )(27.05.19

 .2כתבה מעניינת )לת(
יוסף ו(22.05.19) .

 .1כל הכבוד  -זה חשוב ביותר
משה ,חיפה )(27.05.19

האינטרנט של בזק  -עכשיו במחיר מבצע והתקנה חינם
בזק | ממומן

כ 12%-תשואה :כך נמכרות דירות בבטומי בכ 39,000-דולר בלבד

כמה לוקח עו"ד ירושה? השוו מקצעונים בתחום

 | Channel22ממומן

ירושה | מודעות חיפוש | ממומן

מינוס  95ק"ג ,פלוס  300אלף עוקבים :המהפך של יועד דץ בחזה חשוף :הנשים ששינו את כללי המשחק
יהדות

תרבות ובידור

אלו המחירים להחלפת כל הפה ביום אחד ב - 2020 -החבילות מפתיעות.
השתלות שיניים | מודעות חיפוש

מרגש :ככה אמא לילד "בעייתי״ הצליחה להפוך אותו לתלמיד מצטיין – תוך  90יום בלבד הקשקשים לא עוזבים אותך? זה בשבילך
EMS

קמדיס

Sponsored Links
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"עושים כותרות",
הפודקאסט הרשמי של ynet
 גבוה בהשמעות של אפלפודקאסטס

)צילום" :עמותת כוונים"(

ואכן ,הגידול הוא מרשים :כיום מונה העמותה ,שפעילה בצפון הארץ ,לא פחות מ־ 250חניכים
בגילאי  ,40-10ובהם כאלו הסובלים מבעיות מוטוריות ומוגבלויות חושיות ,וכן נפגעי ראש,
אוטיסטים בתפקוד גבוה ,בעלי תסמונות נדירות וכל מי שיש לו פוטנציאל להשתלבות
בקהילה .העמותה מעסיקה כ־ 60אנשי צוות במקצועות החינוך ,השיקום ,הטיפול
הפרה־רפואי ,התחזוקה והמנהלה .בנוסף פועלים במסגרתה כ־ 70מתנדבים – צעירי שנת
שירות מהצופים ,אנשים מבוגרים וכן ועד מנהל מלווה ,שעוזרים להעניק שירות ברמה גבוהה
ולחתור לפיתוח תוכניות עם הג'וינט ,עם משרד הרווחה ,עם הביטוח הלאומי ,עם משרד
החינוך ,עם קרנות פיתוח ועם קרנות תומכות .בזכות כל אלה ,מאות בוגרים סיימו את
ההכשרה בעמותה ומשולבים בקהילה.

 11:16לפנה״צ ·  2באוג׳ 2020
מישראל
9

הצג את הציוצים …

)צילום" :עמותת כוונים"(

הכתבה פורסמה ב"ידיעות אחרונות"
בשיתוף קרן מנדל
פורסם לראשונה 09:01 31/12/2018
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

שתף ב-

מנהיגות

שתף ב-

חינוך מיוחד

צרכים מיוחדים

ארה"ב :מושתלת הפנים הראשונה שנורתה בראשה בידי
בעלה – מתה
אחרי שנורתה בפניה בידי בן-זוגה וחיכתה  5שנים לתרומת פנים מתורמת מתה,
קוני קאלפ הפכה למושתלת הפנים הראשונה בארה"ב והרביעית בעולם .בסוף…
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<

<
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X

מפת האתר

עד  50%הנחה בביטוח המקיף
לקבלת הצעה <<

₪
<<

<

תנאי שימוש

מגוון יצירות לבית ולמשרד
הכנסו עכשיו <<

עזרה

מדיניות פרטיות

<

כתבו אלינו

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לקבלת הצעה <<

ביטוח דירה ומבנה עד 0%
לקבלת הצעה <<

מגוון יצירות לבית ולמשרד
הכנסו עכשיו <<

לאתרים נוספים :בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | ביטוח | מימון ynet

סורק המניות "שמטריף" את שוק ההון הישראלי :תשואה של 15-20%
בשנה הפכה לשגרה אצל המשקיעים הישראלים
 | FxGraphממומן

כמה עולה איטום גגות? המחיר עלול להפתיע אותך!

כל מה שצריך לדעת לפני שבוחרים מזרן חדש.

איטום גגות | מודעות חיפוש | ממומן

ממומן

נכסים חמים מתוך

דירות

רכב

יד שניה

דרושים

פרסמו מודעה

לב הפארק  -מודיעין

רווח בזמן !SEA

משתדרגים לראשל"צ!

חלומות גבעת שמואל

מול קיסריה והים

מבצע לחודש בלבד!

דופלקסים  7חד' ענקיים עם
גינות גדולות

שלמו  ₪ 950,000בלבד ויש
לכם דירה על הים בעכו.
לאכלוס מיידי!

דירות  5חד' בהטבות
משתלמות ותנאים מיוחדים
במיקום הטוב ביותר

מבצע לחודש בלבד ,הנחות
בלעדיות על מגוון דירות
בפרויקט הנחשק

הזדמנות אחרונה בין הטבע
לים החל מ₪ 1,450,000-
אכלוס מיידי

הנחות בלעדיות על מגוון
דירות בחלומות וסביונים,
קרית ביאליק

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

עוד

פרטים נוספים

יאיר נתניהו פרסם את כתובות מובילי המחאה  -וזומן לבית משפט רפאלוב כבש שער ניצחון מדהים בדקה ה 93-בגמר הגביע
ספורט

חדשות

?למה להתפשר על משקה שהיה פעם סודה כשאפשר לשתות סודה טרייה ומרעננת מתי …
סודהסטרים

השיטה הייחודית שפותחה ע"י אלון אולמן  -וגורמת לאלפי אנשים להיות מאושרים! איך לנקות שעוות אוזניים בקלות
Safe Swabber

אלון אולמן  -ביה"ס להכשרת מאמנים

Sponsored Links

רעידת אדמה בשוק הביטוח  -ביטוח מקיף במחיר מפתיע
ביטוח רכב | מודעות חיפוש | ממומן

מאמינים שספורט יכול לשנות לאנשים את החיים? בואו לשמוע על
התואר הראשון בספורטתרפיה

כך תרכשו את חנות הדגל של פארק הורוביץ עם  768אלף ש"ח הון עצ
 Real Investהשקעות | ממומן

הקריה האקדמית אונו | ממומן

מרחבי הרשת

Sponsored Links by Taboola

לא הועלתם בטובכם להוציא דרכון עד עכשיו? כנסו «מגוון מעקות זכוכית בהתאמה אישית  -בדקו מחירים
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מעקה זכוכית | מודעות חיפוש

סובלים מכאבים כרוניים? אתם זכאים לחודשיים התנסות במכשיר הלייזר …משקיעים מבינים שדווקא עכשיו זה הזמן להשקיע בארה"ב  -גלו למה ואיך
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