
הרצאות וסדנאות לתלמידים  
עמותת מילבתמבית 

1981הפועלת משנת , מילבת היא עמותה ציבורית ללא כוונת רווח
,  במטרה להעלות את רמת החיים ולהקל על השתתפות של ילדים
בוגרים ומבוגרים עם מוגבלויות בחיי הקהילה באמצעות סביבה  

.  טכנולוגית נגישה ומותאמת

מילבת מעבירה הרצאות וסדנאות ייחודיות בדרך , שאר פעילותיהבין 
.חווייתית בנושא טכנולוגיה מסייעת בחיי אנשים עם מוגבלות

:הרצאות

"אלו מספרים אנשים  בהרצאות .משלולכל אדם יש סיפור חיים –"הסיפור שלי

על ההתמודדויות שבדרך ועל היכולת להפוך , שלהםההצלחות עלמוגבלויות עם 

.לימון ללימונדה

"אפלטון הבין כבר במאה הרביעית לפני –"הצורך הוא אבי ההמצאה

בהרצאות אלו נדגים כיצד החיים עם מגבלה . הספירה את ערכה של יצירתיות

.כר פורה לחשיבה המצאתית פורצת גבולותיכולים להוות

"צריך  , בשלב זה או אחר של חייו, כל אחד–" מקום של חּכֹות, מילבת

עמותת  ... כדי לשנות את הדרך בה עשה דברים עד עכשיו" לחשוב מחוץ לקופסה"

.  מילבת היא המקום אליו אנשים מגיעים למצוא דרכים חדשות לפעולות ישנות

.בהרצאה זו נלמד על פועלה של מילבת ועל התהליך של מציאת הפתרון

:סדנאות

"  סדנה חווייתית –מאתגר לפתרון –!" -ל  ? -מ

. יצירתיות והנגשה, שבמהלכה מקבלים התלמידים כלים לתכנון אוניברסלי

"דורית המשלבת בין יכולות טכנולוגיות של ילדים ונוער  -סדנה בין–"הפירמידה

.במטרה להתאים את סביבת הבית לגיל הזקנה, לניסיון החיים של המבוגרים

w w w. m i l b a t . o r g . i l



:תכניותקורסים וליווי 

שנים בהתאמת פעילויותיה לצרכים של בתי  -במילבת יש ניסיון רב
כך שכל הסדנאות  , תכניותמסגרות חינוכיות ובפיתוח וליווי /ספר

וההרצאות שהיא מעבירה יכולות לעמוד בפני עצמן או להוות נקודת  
המותאמות ( שמתמשכות על פני כמה מפגשים)פתיחה לתוכניות עומק 

.  במיוחד למסגרת הלימוד

:לדוגמה, ניתן לשלב תכנים והתנסויות נוספים במהלך הפעילות

פעילות חווייתית המדמה מגבלות חושיות וגופניות

התנסות בטכנולוגיה מסייעת

 ממידול למוצר מדף–בנייה באמצעות קרטון

ממדית-הדפסה תלת

  פיתוח מוצרים

חשיבה יצירתית המצאתית

ם י פ ס ו נ ם  י ט ר פ :ל
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maayankah@gmail.com

07-222-30-007

בית לחולים תל השומר, א23ביתן 


