
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 תכנית הפעילות שלב אחר שלב   –זוזו  
 

 

 

 

 

 

 

 רפרנט זוזואיתור   –שלב ראשון  

 מאתרים איש מקצוע מטעם המסגרת שישמש רפרנט לתכנית. 

 מוביל הפעילות חייב להיות איש צוות קבוע.   •

 לליבו יכול לשמש כמוביל. כל איש צוות שנושא הספורט קרוב   •

צריך לבצע את הפעילות יחד עם הקבוצה : בהתחלה כמדגים ולאחר מכן יכול להסתובב בין   •
 מקבלי השירות בקבוצה ולסייע למי שזקוק לזה. 

 

 איתור משתתפי הפיילוט   – שלב שני 

 מאתרים את האנשים שיכולים להשתתף בפיילוט.  
 משתתפים יהיו קבועים. גם נשים וגם גברים. . ה7מספר המשתתפים שיכולים להשתתף הינו 

האיתור יתבצע על ידי צוות המורכב ממנהל המסגרת, איש מקצועות הבריאות )מרפא בעיסוק או  
 פיזיותרפיסט( ורפרנט זוזו. 

קריטריונים לבחירת אדם עם מש"ה  :  4במסמך מס'  לבצע את הבחירה על סמך הקריטריונים יש  
 להשתתפות בפיילוט. 

 

 החתמה על טפסים נדרשים   –שלב שלישי 

 הנדרשים לטובת השתתפות בפיילוט. מחתימים את כל הטפסים 

מס'   קהל יעד 
 טופס 

 שם הטופס 

 זוזו  בתכניתטופס הסכמה להשתתפות  5 אפוטרופוס 

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר זוזו  6 אפוטרופוס 

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר זוזו  7 מקבל השירות  

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר זוזו  8 רפרנט זוזו 

 טופס הסכמה להשתתפות במחקר זוזו  9 מנהל מסגרת  

 

 כל הטפסים נמצאים באתר המיזם בקישור המצורף<< 

 אולימפיקס.   את הטפסים יש לשמור ולהעביר לנציג התכנית מטעם הספיישל*

 

 התכנית הינה שיתוף, פעולה בין משרד הרווחה, קרן שלם והספיישל אולימפיקס.

 אולימפיקס. לוהספייש , מנכ"לית שרון לוי בלנגהאת הפעלת התכנית במסגרת מלווה 

 בהפעלת התכנית והמחקר המלווה.היא אשת הקשר שלכם ותסייע לכם 

 sharon@specialolympicsisrael.orgאימייל : 

 052-3053763 נייד :

 

 18.05.22תאריך עדכון : 
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 קבלת אישורים רפואיים    – רביעי שלב 

אנא הסתייעו במי שנדרש  עבור כל משתתף בתכנית יש להציג אישור רופא לפעילות גופנית. 

 ( כדי לקבל אישורים אלו. אפוטרופסים/)משפחות 

 יש לשמור ולהעביר לנציג התכנית מטעם הספיישל אולימפיקס.  האישורים את *

 

 ביותר! שלב זה הינו חשוב 

 

 הכנת המתחם בו תיערך הפעילות    – חמישי שלב 

 מזרנים ברווח אחד מהשני.  7המתחם צריך להיות אזור קבוע שיש בו מספיק מקום לפרישת 
במתחם צריכה להיות מותקנת הטלוויזיה או המקרן, בעלת חיבור לאינטרנט )אתר זוזו הינו ברשת(  

 ופן ברור את ההנחיות מהסרטונים. ובנוסף מקרן הקול על מנת שניתן יהיה לשמוע בא
 

 האביזרים יאוחסנו במחסן ייעודי, רצוי בקרבת מקום. 
 
 
 

 היכרות עם אתר זוזו ועם הסרטונים   –  שישישלב 

 רפרנט זוזו צריך להכיר את אתר זוזו. 
   הכניסה לאתר תיעשה דרך הקישור <<<  

 ניתן גם להיכנס לאתר קרן שלם ולחפש את אתר המיזם. 
 

מומלץ כי רפרנט זוזו ידגום סרטון אחד ויצפה בו במלואו ויוודא כי הוא מבין את מבנה הסרטון ואת  
 סגנון ההדרכה המועבר בסרטון. 

 
 קצת על הסרטונים : 

ם  הסרטונים פותחו על ידי צוות מקצועי המומחה בתחום הפעילות ותנועה לאנשים ע •
מוגבלות שכלית התפתחותית, הצוות מנה אנשי מקצוע ממערך שירותי הבריאות במשרד  

 הרווחה והביטחון החברתי ומעמותת הספיישל אולימפיקס.  

 הסרטונים עברו פישוט והנגשה שפתית.  •

קלה בהנחיית מדריכה מומחית בהפעלה ותנועה של   גופניתהסרטונים מציגים פעילות  •

אנשים עם מוגבלות שכלית. המדריכה היא המאמנת, יחד איתה בסרטון מתאמנים ספורטאי  

 הספיישל אולימפיקס שגם הם אנשים עם מוגבלות שכלית. 

 . הפעילותאת  המנח הוא/היאבסרטון  ך/ההמדרי •

 לים. בכל סרטון מופיע גם הדגמה של אדם היושב בכסא גלג  •

הסרטונים מלווים בהנחיות קוליות בשפה פשוטה, יש צורך בהפעלת הרמקולים בגובה   •

 שיאפשר הקשבה פעילה. 

 הסרטונים מלווים בכתוביות בעברית.  •

   – מבנה הסרטון  •

 דקות   5 - כל סרטון מתחיל בתרגילי חימום כ

 דק'  10 -עצמו בליווי אביזר כ   פעילותה

 דק'  5 -כהסרטון מסתיים בתרגילי שחרור והרפיה 

   אין לוותר על אף אחד מחלקי הסרטון. דקות.    20 - כסה"כ כל סרטון בן 
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יש להיערך מראש עם האביזרים המתאימים )מקל, כסא, מזרן, כדור ,    פעילותלפני כל  •

 טבעת פילאטיס, כרית שעועית(. 

 הסרטונים אינם מתאימים עבור :  •

 יבית קלה בפעילות ספורטא. אנשים שיש להם מצב רפואי המונע השתתפות  

 ב. אנשים שיש להם קוצר נשימה בעת פעילות גופנית 

 תחת השגחה.רק ג. אנשים שיש להם הנחיית לפעילות גופנית 

 

 
 חשיפת התוכנית בפני משתתפי הפיילוט  –  שביעישלב 

 יעשה בשיתוף עם נציג הספיישל אולימפיקס. החגיגי  מפגש חשיפת התכנית   •

 התכנית, אתר זוזו ומחקר ההערכה. במפגש תוצג  •

שיח עם משתתפי הפיילוט  ו במפגש זה יערוך נציג הספיישל אולימפיקס יחד עם רפרנט זוז •
 שמטרתו להעריך את מידת המוטיבציה שלהם לפעילות גופנית לפני תחילת הפרוייקט. 

 יש לכתוב את הנאמר בשיחה זו )הנ"ל ישמשו כנתונים למחקר ההערכה(.  
 שישאלו במסגרת המפגש :  להלן השאלות 

 
 מה זה "פעילות גופנית"?  ▪
 האם אתם אוהבים לעשות פעילות גופנית? )למה כן ? ולמה לא?(  ▪
 איזה פעילות גופנית אתם אוהבים לעשות?  ▪
 מה/איך אתם מרגישים אחרי פעילות גופנית?   ▪
 האם אתם רוצים לעשות פעילות גופנית במסגרת? למה?   ▪

 
 

 הגופנית  תכנון הפעילות  – שמיני שלב 
 

  15-20הקבוצה שנבחרה לפיילוט בהנחיית רפרנט זוזו אמורים לעשות פעילות גופנית של  •
 דקות )עם הסרטון שיוקרן(. 

 שבועות.  27הפיילוט אמור להתקיים במשל חצי שנה, סה"כ  •

הפעילות תתקיים לפחות פעמיים בשבוע במרווח של לפחות יום אחד ביניהם, עדיפות לשלוש   •
 בשבוע. פעמים  

 יים את הפעילות במסגרת מפגש הבוקר. מומלץ לק  •

 בסוף כל מפגש/פעילות מוביל זוזו ימלא טופס מקוון קצר ובו סיכום הפעילות לאותו יום.  •
 קישור לטופס סיכום פעילות יומי << 

יש להקרין את אותו הסרטון במשך אותו שבוע. בשבוע שלאחר   – סדר השימוש בסרטונים  •
 מכן יש לעבור לסרטון אחר. מצ"ב טבלת סדר הצפייה בסרטונים לפי שבועות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/vdabSuqwSsH5W9CB7


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שם סרטון 
 

 ציוד נדרש קישור לסרטון  שבוע מספר 

 כסא  קישור<<   .1 1עם כיסא מס'   פעילות
 מקל קישור<<   .2   1עם מקל מס'  פעילות
 כדור קישור<<   .3 עם כדור  פעילות
 טבעת וכסא  קישור<<   .4 עם טבעת וכיסא פעילות
 כרית  קישור<<   .5 עם כרית   פעילות
 יהיגומ קישור<<   .6 עם גומייה פעילות
 כסא  ור<< שקי  .7 2עם כיסא מס'   פעילות
 כדור ומזרן  קישור<<   .8 עם כדור ומזרן פעילות
 מקל קישור<<   .9 2עם מקל מס'  פעילות
 מזרן קישור<<   .10 עם מזרן  פעילות
 כסא  קישור<<   .11 1עם כיסא מס'   פעילות
 מקל קישור<<   .12   1עם מקל מס'  פעילות
 כדור קישור<<   .13 עם כדור אובר בול  פעילות
 טבעת וכסא  קישור<<   .14 פילאטיס וכיסאעם טבעת   פעילות
 כרית  קישור<<   .15 ית עם כרית שעוע פעילות
 היגומי קישור<<   .16 עם גומייה פעילות
 כסא  קישור<<   .17 2עם כיסא מס'   פעילות
 כדור ומזרן  קישור<<   .18 עם כדור אובר בול ומזרן  פעילות
 מקל קישור<<   .19 2עם מקל מס'  פעילות
 מזרן קישור<<   .20 עם מזרן  פעילות
 כסא  קישור<<   .21 1עם כיסא מס'   פעילות
 מקל קישור<<   .22   1עם מקל מס'  פעילות
 כדור קישור<<   .23 עם כדור אובר בול  פעילות
 טבעת וכסא  קישור<<   .24 עם טבעת פילאטיס וכיסא פעילות
 כרית  קישור<<   .25 עם כרית שעועית  פעילות
 יהגומי קישור<<   .26 עם גומייה פעילות
 כסא  קישור<<   .27 2עם כיסא מס'   פעילות

 

 עם תום הפיילוט  –  תשיעישלב 

 את שאלון שביעות הרצון.  יחד איתו וימלא  רפרנט זוזו ישב עם כל אחד ממשתתפי הפיילוט  •

 יש להוריד את השאלון מהקישור המצורף ולהדפיס אותו. 

 קישור לשאלון הערכת המיזם למקבל השירות<< 

 

 רפרנט זוזו ימלא שאלון עבור עצמו. שאלון זה מתייחס להערכת המיזם.  •

   קישור לשאלון הערכת המיזם לרפרנט זוזו <<  

 

 מנהל המסגרת ימלא שאלון המתייחס להערכת המיזם.  •

   קישור לשאלון הערכת המיזם למנהל המסגרת <<  
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