תכנית ֵ״רעים״
בואו להיות ביחד

טלפון073-2870187 :
דוא"לreim@matnasim.org.il :
www.reimgroup.org
חפשו אותנו בפייסבוק
רעים  -קבוצות חברתיות

קבוצות חברתיות לאנשים עם לקויות תקשורת ולמידה
תכנית "רעים" היא מסגרת חברתית-העשרתית תומכת המופעלת ברחבי הארץ
על ידי החברה למתנ"סים .התכנית נותנת מענה לילדים ,לבני נוער ולבוגרים
המתמודדים עם קשיים ובידוד חברתי על רקע קשיי תקשורת ולקויות למידה.

תכנים
הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים במגוון
דרכים כגון :שימוש וזיהוי נכון של שפת גוף,
שיחה ,הקשבה ,שיתוף פעולה ,הצטרפות
לפעילות ,זיהוי קודים חברתיים ושימוש בהם,
גמישות ,יוזמה חברתית ,שמירה על פרטיות/
שיתוף ,אסרטיביות/פשרנות ופתרון קונפליקטים.

תיאור
הפעילות
מטרת
הפעילות

מטרת הפעילות בקבוצות היא הרחבת המעגל החברתי של
המשתתפים ,תוך הקניית מיומנויות חברתיות ,העשרת הזמן הפנוי
ויצירת חוויות חברתיות חיוביות ומשמעותיות .המרחב הקבוצתי
מאפשר למשתתפים לתרגל את המיומנויות הנרכשות ,במסגרת
סביבה תומכת ואוהדת ,אותן הם עתידים ליישם בחיי היום-יום.
במקביל לעבודה ממוקדת על הפנמת הכישורים ,הקבוצה עצמה
מהווה מסגרת חברתית קבועה ,משמעותית ומעצימה ,שחשיבותה
ותרומתה למשתתפים רבות לאין שיעור.

הקבוצה נפגשת במתנ"ס ,אחת לשבוע ,למשך
כשעתיים ,לפעילות חברתית ותרבותית ,בהנחיית
מנחה מקצועי .הפעילות הקבוצתית מתנהלת
באופנים שונים ,אם באמצעות שיחה בתוך
החדר או סדנאות העשרה ואם ביציאה לבילויים
משותפים מחוץ למתנ"ס.

במקביל לפעילות המקומית ,מתקיימות פעילויות
פנאי והעשרה בהיקף ארצי .מתוך רצון לתת
ביטוי משמעותי למשתתפי התכנית בכל הארץ,
לצד הזדמנות אמיתית להשפיע על סדר היום
של התכנית ,ערכיה ואופן התנהלותה ,פועלת
במסגרת התכנית "מועצת משתתפים".

מנחי הקבוצות
אוכלוסיית
היעד

ילדים

)גילאים (13-9

מתבגרים

)גילאים (19-14

צעירים

)גילאים (29-19

מבוגרים

)גילאים  29פלוס(

מנחי הקבוצות הם פסיכולוגים ,עובדים
סוציאלים ומטפלים בהבעה וביצירה
בעלי הכשרה בתחום.
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