
מיקום המועדון:רשימת תורמים:

הקבוצות שלנו:

מועדון צוותא שוכן בין כותלי בית הספר 
 המקיף העירוני - מקיף א’. 

)הכניסה מרחוב וינגייט( בבאר שבע.

קבוצת נוער “אלון”
בימים א’ וד’ בין השעות 17:30-20:00

קבוצת בני +20“אלה”
בימים ב’ וה’ בין השעות 17:30-20:00 

קבוצת בני +30 “ארז”
בימים ב’ וה’ בין השעות 18:30-21:00 

קבוצת נפגעי נפש “אג”ם” בני +20-30
ביום ג’ בין השעות 17:30-20:00 

קבוצת צעירים “אשל” לגילאי 12-17
ביום ג’ בין השעות 17:00-20:00

איך יוצרים איתנו קשר?
 טלפון: 08-6239430 

פקס: 08-6209616 
כתובת: ת.ד 1294 מיקוד 84112 באר שבע

amutatal@gmail.com :אי-מייל
www.amutatal.org.il :אתר האינטרנט שלנו

עיריית באר-שבע

משרד החינוך התרבות והספורט

המוסד לביטוח לאומי-הקרן לפיתוח שירותים לנכים

משרד הרווחה –אגף השיקום

מועצה אזורית להבים

“מתן-הדרך שלך לתת”

הקרן המשפחתית על שם -תד אריסון

בנק הפועלים-מנהלת אזור הנגב

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ

בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

בנק לאומי בע”מ

בנק דיסקונט לישראל בע”מ

כתר פלסטיק

פורום פור יו

תרכובות ברום בע”מ

מכתשים מפעלים כימיים בע”מ

מפעלי ים המלח

פז - חברת הנפט בע”מ

קליר כימיקלים בע”מ

כימיקלים לישראל בע”מ

בנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ

MSD

מאמצים:
בסיס בינוי 563

פרחי טיס

שכן טוב - ביה”ס לרפואה

חוות שבדרון

 מועדון חברתי 
לצעירים בעלי צרכים מיוחדים

צוותא
מועדון



מועדון “צוותא” - במסגרת “עמותת על” הוקם 
ע”י הורים לצעירים בעלי צרכים מיוחדים, 

במטרה לתת להם מענה חברתי. מאז שנת 
הקמתה 1998, מפעילה העמותה את המועדון 

שמהווה מסגרת חברתית בלעדית באזור הדרום 
לאוכלוסייה של צעירים, בני נוער ובוגרים אשר 

מתמודדים עם מגוון מגבלות. אלו סובלים 
לעיתים מבדידות והמועדון משמש עבורם מקום 

מפגש חברתי ומציע מגוון של חוגים, פעילויות 
פנאי, העשרה וחיי תרבות.

צעירים בגילאי 12-40 אשר אבחנתם הרשמית 
גבולית או אינה ברורה, שכתוצאה ממגבלתם 

סובלים מקושי בתקשורת הבינאישית וביצירת 
קשרים חברתיים. הקבלה למועדון לאחר שיחת 

היכרות עם עובדת סוציאלית

 אוכלוסיית היעד

הקניית מיומנויות תקשורת בין אישית, 
פיתוח כישורים חברתיים, טיפוח הביטחון 
והכבוד העצמי וקידום יכולת ההסתגלות 

לסביבה

סיוע לבני נוער וצעירים בעלי צרכים 
מיוחדים להשתלב במסגרות חברתיות 

וקהילתיות

הכנת החברים להשתלבות במסגרות 
נורמטיביות בקהילה כגון: צבא, שרות 
לאומי, דיור עצמאי בקהילה, השלמת 

לימודים, לימודים אקדמיים ורכישת 
מקצוע, ושילוב במקומות עבודה בשוק 

החופשי.

סיוע להורים בהתמודדות עם קשיים 
שלהם ושל ילדיהם במשפחה ובקהילה ע”י 

תיווך לגורמים מתאימים ומיצוי זכויות.

פיתוח מודעות המשפחה והחברה 
הסובבת לצרכים מחד וליכולות מאידך 

של אוכלוסייה זו. עידוד מעורבות ההורים 
בפעילויות לקידום ילדיהם.

השגת הכרה של הרשויות בצרכים 
המיוחדים של קבוצה זו וקידום זכויותיהם.

פיתוח תחביבים, תרבות פנאי והעשרה 
לחברים, קיום משבצות זמן קבועות 

המוקדשות לשמחה והנאה כאשר הדגש 
הוא לא על המגבלה אלא על הכישרונות 

והכוחות האישיים של כל חבר.

הפעילות במועדוןמטרות העמותהעל העמותה והמועדון
פעילות אתגרית

מיצוי זכויות

מיומנויות במה

סדנת תיאטרון

תרפיה באמצעות בע”ח

בישול ותזונה נכונה

סדנאות אומנות
 חגיגת ימי הולדת 

וחגי ישראל

כישורי חיים
קולנוע ותקשורת

סדנת מוזיקה

 הצגות ומופעי 
תרבות בב”ש

ולבילויים מגווניםיציאה לטיולים 

שיחות ודיונים קבוצתיים

 סדנאות לתקשורת איזון הגוף

בין-אישית

הפעילות מונחית ע”י אנשי מקצוע כגון: תרפיסטים מוסמכים, 
שחקנים ומורים מקצועיים ובליווי מדריכים חברתיים.

תרפיה בתנועה

אקטואליה


