
  

 

 ידיעון אלקטרוני של עמותת אקים ישראל

 4102באפריל  01                                                                                                י' בניסן תשע"ד

 

 נחנך המרכז למשפחה לילדים עם מוגבלות באשדוד המופעל ע"י אקים



מרכז למשפחה באשדוד, הוא אחד מבין ארבעה מרכזים ברחבי הארץ, 

אשלים, עמותת אקים, עמותות נוספות, -שיתוף ג'וינט ישראלשהוקמו ב

האגף לשיקום  -ראשויות מקומיות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

מוגבלויות ומשרד הבריאות. מטרת המרכז למשפחה באשדוד, אותו מפעילה 

אקים ישראל, הוא לתת מענה אזורי ורחב, לכלל אוכלוסיית המשפחות 

ילדים עם צרכים מיוחדים באשדוד ובסביבה, כשירות המתמודדות עם גידול 

 -לערב הפתיחה שהתקיים ב .משלים לשירותי הרווחה ולמערכות הציבוריות

מוזמנים  033 -באודיטוריום ע"ש רמי נעים באשדוד, הגיעו כ 40.30.32

ביניהם בני משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, חה"כ אילן גלאון, 

אשלים, עיריית אשדוד וכן נציגים נוספים -הלומי וכן נציגים ממשרד הרווחה, ארגון הג'וינטמנכ"לית אקים סיגל פרץ י

  .מאקים

 לכתבה המלאה באתר אקים לחץ כאן.

 לפנייה למרכז המשפחה באשדוד לחץ כאן

אקים ישראל קיימה אירוע הוקרה לשלומי גבאי מנכ"ל איקאה היוצא על תרומתו הרבה 

 ל לקידומם של אנשים עם מוגבלות שכלית בישרא

במטה אקים ישראל בת"א, הודו יו"ר אקים ישראל עמי אילון, מנכ"לית אקים סיגל  4.2.02 -באירוע החגיגי שהתקיים ב

השנים ועל רתימת סניפי  01 -פרץ יהלומי וכמאה מתנדבי ועובדי אקים, לשלומי גבאי, על התגייסותו האישית, במשך כ

יום יום טובים יותר לאנשים רבים ככל האפשר וביניהם גם אנשים עם איקאה ועובדיה, לטובת מטרה נעלה של יצירת חיי 

 מוגבלויות.

בפעילותו הענפה, הוביל גבאי לשילוב והכללת אנשים עם מוגבלות שכלית באיקאה ובחברה הישראלית בכלל, הטמיע בתוך 

אנשים עם מוגבלות שכלית איקאה ערכים של קבלה ונתינה לאדם האחר. גבאי פעל עם עובדיו ועם אקים בקידום תעסוקת 

בחברה, בתרומה כספית לעמותה ובשיפור איכות חיי האנשים עם מוגבלות שכלית, באמצעות שיפוץ מסגרות: חינוך, דיור 

ופנאי של אקים. גבאי הוביל במהלך כל השנים, לשיתוף פעולה סימביוטי בין אקים ואיקאה, שכלל בנוסף פעילויות פנאי 

י ישראל במשותף, אירועי התרמה שנתיים ועוד תוך שימת האנשים עם מוגבלות שכלית בקדמת וספורט משותפות, ציון חג

 לכתבה המלאה באתר אקים לחץ כאן.  הבמה.

http://www.akim.org.il/family%20center-asdod
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Akim-Israel/183872951631389#!/ashdod.fc?fref=ts
http://www.akim.org.il/slomigbai-eikha
http://www.akim.org.il/slomigbai-eikha


      

 תקציר הרצאתו של דון מאייר -מחקר: אחאות לאנשים עם מוגבלות 

מיליון אנשים שיש להם צרכים מיוחדים. למרבית האנשים האלו יש אחים ואחיות ללא מוגבלות.  2.4-בארה"ב ישנם יותר מ

ות של אנשים עם מוגבלות יהיו בחייהם של האנשים עם המוגבלות זמן ממושך יותר מכל אדם אחר. הם יהיו האחים והאחי

במהלך חייהם של אחים ואחיות לאנשים עם מוגבלות, הם חווים את מרבית הדאגות   שם לאחר שההורים ילכו לעולמם.

להלן מספר נקודות למחשבה בהיבט של תמיכה  והקשיים שהורים לאנשים עם מוגבלות חווים וקשיים ייחודיים נוספים.

 למאמר המלא באתר אקים לחץ כאן.באחים ואחיות לילדים ובוגרים עם מוגבלות: 

לחינוך מיוחד   "פסטיבל הצילום הבינלאומי" בראשל"צ בהשתתפות תלמידי בית ספר

 ק" בפ"ת"קורצ'

לקהל הרחב ויהיה פתוח במשך כל חול המועד  4.2.02 -בפסטיבל שנפתח ב

פסח, במתחם יקבי כרמל בראשון לציון, מוצגים צילומים של מיטב צלמים מכל 

העולם הפועלים כיום, ביניהם תוצג תערוכת צילומים של בוגרי בית ספר 

ים הוא תוצר של התהליך שעברו הצלמ לחינוך מיוחד "קורצ'ק" בפתח תקווה.

עבודה מאומצת שנמשכה כשלוש שנות למידה בבית הספר, שכלל בין היתר 

, במסגרת הפסטיבל, יתקיים פנל אשר 31.2.32 -לימוד מגוון טכניקות הצילום. ב

בהכללת אנשים עם מוגבלות שכלית, בהשתתפות  יספר את תהליך היצירה 

הכנה לתערוכה השתתפו: הורים ,אנשי מקצוע ונציגי אקים. במימון ההכשרה ו

  קרן שלם, אקים ישראל וסניף אקים פ"ת, אשר הוביל את הפרויקט יחד עם מנהלת ביה"ס קורצ'ק.

 מבצעים והנחות חדשות למחזיקי כרטיס "חבר אקים"

http://www.akim.org.il/Brothers-4-2014
http://www.akim.org.il/Brothers-4-2014


 

 לשאר ההטבות לחץ כאן

 פוענח הגן הגורם למוגבלות שכלית בתינוקות ממוצא מרוקאי-תגלית מחקרית חשובה 

פואי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון, והדוקטורנטית פרופ' אוהד בירק, מנהל המכון הגנטי במרכז הר –צוות המחקר 

מיאורה פיינשטיין. חוקרים ישראלים מצאו גן השכיח אצל יהודים יוצאי מרוקו הגורם למוגבלות שכלית קשה 

 יהודים מרוקאים הוא נשא של המחלה. 01אחד מכל  –(. שכיחות נשאות הגן הפגום PCCA2ואפילפסיה )הנקראת 

 למאמר המלא באתר אקים לחץ כאן.

  

 חדשות סנפי אקים -ים חדשות סנפי אק-חדשות סנפי אקים  -חדשות סנפי אקים 

  אנשים מ"מועצת הבוגרים" של אקים חולון ביקרו בהוסטל עיר שמש של אקים ת"א 04 -כ 

 ת אקים בואדי סלמהמסיבת משפחו 

  מופע מחול של בנות מועדון "רעות" של רמת גן ומגמת המחול של בי"ס "בליך" באירוע השנתי של הפיקוח
 הארצי למחול במשרד החינוך

  משטרת רחובות בשיתוף אקים רחובות ומרחב נתב"ג לקחה את בית ספר עידוד רחובות לילדים עם צרכים

http://www.akim.org.il/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%20%22%D7%97%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D%22
http://www.akim.org.il/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%90%D7%99
http://www.akim.org.il/moetztbogrim-holon
http://www.akim.org.il/mother%20day-vadi%20slama
http://www.akim.org.il/dance-show-reut
http://www.akim.org.il/dance-show-reut
http://www.akim.org.il/speicai%20tour-rehovot


 ן.מיוחדים לסיור בנמל תעופה בן גוריו

 התקיים בבית השגריר הבריטידוכן אקים ר"ג גבעתיים ביריד עמותות ש 

 ערב משפחות באקים כפר יאסיף 

 הטקס סיום פרויקט אקולוגי בבית עמית בעפול 

 ם עמי אילון התארח בפתח תקווה כאורחו של ראש עיר ונחשף לפעילויות הסניף בכלל ולפעילויות יו"ר אקי
 עם בני נוער בפרט.

  

הפנינג בספארי לילדי בית ספר "עוז" ומרכז היום שקמה בחולון עם חיילי חיל המודיעין ביוזמת סניף 

 אקים חולון

פארי ברמת גן. האירוע שהתקיים בהפקת סניף אקים חולון בראשות , בס33.2.32 -איש השתתפו בהפנינג שנערך ב 443 -כ

אנשים ממרכז יום השקמה שרובם היו  43 -חיילי חי המודיעין, כ 03 -כ  סיור משותף של האנשים, ביניהם  מיקי שילינגר, כלל

שותף נוצר חיבור מידי בין תלמידי בית הספר "עוז" בניהולה של סיגלית שרעבי. תוך כדי הבילוי המ 23 -על כיסא גלגלים וכ

 החיילים לאנשי אקים שטרם בצורה משמעותית להצלחת ההפנינג. 

 

 4102הופקה חוברת מרכז מידע בתחום המוגבלות השכלית לשנת 

http://www.akim.org.il/speicai%20tour-rehovot
http://www.akim.org.il/iarid%20amotot-givatiim
http://www.akim.org.il/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A3-%20%D7%90%D7%91%D7%95%20%D7%A1%D7%A0%D7%90%D7%9F
http://www.akim.org.il/%D7%98%D7%A7%D7%A1%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Akim-Israel/183872951631389?ref=hl#!/photo.php?fbid=10152266590309754&set=a.10150157682949754.315206.646704753&type=1&theater
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Akim-Israel/183872951631389?ref=hl#!/photo.php?fbid=10152266590309754&set=a.10150157682949754.315206.646704753&type=1&theater


 

 

החוברת מרכזת רשימה של מאמרים ומחקרים 

בתחום המוגבלות השכלית, מהארך חשובים 

ומהעולם, שגובשו, תורגמו והונגשו לציבור מרכז 

 ומידע באקים ישראל.

 לקריאת החוברת בקובץ אינטרנטי לחצו כאן.

| דרושים | תרומה | צור קשר | פנה לדובר אקים | קו הסיוע "הורים למען הורים" | הרשמה לניוזלטר | פייסבוק אקים |לביטול 
 הרשמה לחץ כאן. 

  רח' פנחס רוזן 51, הדר יוסף תל אביב, 51233. טל': 30-1554444 פקס: 30-5213344  :אקים ישראל

http://www.akim.org.il/ak800/controls/hypera_file.aspx?LocalPath=%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa+%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2+%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99+%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa+2014.pdf
mailto:avimasfin@akim.org.il
mailto:avimasfin@akim.org.il
mailto:avimasfin@akim.org.il
http://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Akim-Israel/183872951631389?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-Akim-Israel/183872951631389?sk=wall
mailto:avimasfin@akim.org.il
mailto:avimasfin@akim.org.il
http://www.akim.org.il/%D7%A7%D7%95%20%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.akim.org.il/%D7%A7%D7%95%20%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
mailto:avimasfin@akim.org.il
mailto:avimasfin@akim.org.il
http://www.akim.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8
http://www.akim.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8
https://www.ashrait.com/clients/akim/default.aspx
https://www.ashrait.com/clients/akim/default.aspx
http://www.akim.org.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.akim.org.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.akim.org.il/

