בס"ד

פעילות שוטפת במכון ה.ל.כ.ה.
מכתבה של הגב' בטי בוכריס ,מנהלת ביה"ס היסודי "יבנה" לאחר
יישום המדיניות החדשה של משרד החינוך לפיה יפוזרו התלמידים
האתיופיים בכל רחבי חיפה:

עלון תשע"ג
דבר היו"ר
מכון "ה.ל.כ.ה ".ממשיך ומרחיב את מתן השירותים לאוכלוסייה המקומית,
בהתאם להתפתחות הקהילה והצרכים המשתנים עם הזמן.
ספינת הדגל של המכון הינה מתן סיוע לילדים ולמשפחה בקשת רחבה
של טיפולים :טיפולים דידקטיים ,טיפולים פרא-רפואיים (ריפוי בעיסוק
וריפוי בדיבור) ,טיפולים רגשיים וטיפולים משפחתיים.
ב"ה.ל.כ.ה" קיימות מסגרות נוספות לקהלים יעודיים :טיפולים בחדר
הסנוזלן המחודש לנפגעי טראומה ,לבני נוער המחלימים ממחלת הסרטן
ולנשים במצבי דיכאון וחרדה.
דגש מיוחד ניתן על טיפול בילדים אתיופים ובילדי מקלטים לנשים מוכות על
מנת למצות את יכולותיהם ולהעניק להם את כלים להתמודדות נכונה ולהצלחה.
אנו מודים לכם על התמיכה לאורך כל הדרך ועל היותכם חלק ממשפחת המכון.
מכון "ה.ל.כ.ה" הוא חלום שהתגשם ומתגשם בעזרת חברים טובים כמותכם.
בעזרתכם נמשיך לבנות חברה טובה יותר ומאושרת!

צוות המכון ממשיך לחפש דרכים חדשות לשיפור העבודה
ולמציאת מסילות ללב כל ילד בשיטות עדכניות – הכל על
מנת להגיע לפתרונות ולקידום הילדים .שיטה חדשה הוכנסה
לעבודה ע"י צוות המרפאות בעיסוק :שילוב ריפוי בעיסוק עם טיפול
קוגניטיבי התנהגותי ( .)CBTילדים רבים עם בעיות התפתחות סובלים
מבעיות רגשיות בנוסף לקשיים ההתפתחותיים שלהם .חלק מהבעיות
הרגשיות הן תוצאה ישירה מכך שהילדים מתקשים ,וחלק מהבעיות
הן בנוסף לבעיות ההתפתחות .ניתן לטפל בבעיות רגשיות ע"י שימוש
באסטרטגיות קוגנטיביות בתוך חדר הריפוי בעיסוק .בנוסף ההורים
מקבלים הדרכה הורית ורוכשים כלים חשובים להתמודדות עם הילדים
בבית ע"י ארגז כלים המבוסס על שיטת ה.CBT-
שיתוף פעולה בין צוות המכון והורי הילדים הוא חלק בלתי נפרד מן
הטיפול .ההורים מרגישים בנוח לפנות לצוות המכון ,מקבלים הכוונה
והעצמה והמשפחה כולה יוצאת נשכרת .צוות רב תחומי עומד לרשות
הציבור כדי לעזור במציאת פתרונות.
גב' פנינה ברקוביץ ,מנהלת פדגוגית ,אמצה מדיניות של דלת פתוחה,
ומשמשת דוגמא לצוות ההולך בעקבותיה.

שיתוף פעולה חדש

בברכה,
ד"ר ירמיהו לובש ,יו"ר

יצאנו לדרך עם שיתוף פעולה חדש בין המכון לבין ארגון אל"י -
האגודה להגנת הילד .לאחר פגישות עבודה ובדיקת הצרכים בקהילה,
הצוות מ-אל"י יתחיל להעביר טיפולים במכון.
חדר סנוזלן

התורמים והשותפים
התורמים :קרן ווינברג | קרן סובל |  | P.E.Fקרן ימין |  | JCDבאלס | ראובן
מאייר |  | S.O.F.Tאמונה | קרן חיפה | רוטרי | תיקון עולם | הבהאי | סילבר |
קרן נפש כל חי | חברה קדישא | קרן גלנקור | ועד עובדי חברת חשמל |
קרן פאול ומאי אריאלי | קיי סירוטה
השותפים :עיריית חיפה | משרד החינוך | משרד הרווחה | משרד הת.מ.ת
| ביטוח לאומי | ועדת העזבונות | מעיין החינוך התורני | עמותת רוח טובה

לאחר  5שנים בהם קידמנו תלמידים אתיופיים בבית הספר "יבנה"
על ידי מתן טיפולים דידקטיים ורגשיים ,ולאחר שבית הספר נסגר ,אנו
ממשיכים ללוות אותם בבתי הספר החדשים אליהם הועברו .מורות
ומטפלות רגשיות שלנו ,מטפלות ב 50-ילדים ,בשלושה בתי ספר :נתיב
אליעזר-כרמל ,אולפנת עמית -עירוני ו' וברקאי.
הפרויקט מתקיים תודות לנדיבותם של קרן גלנקור וקרן סובל.

אורחים חשובים במכון
•צוות מחלקת החינוך בעיריית חיפה :מר ערן דובובי ,ראש מערכת
החינוך והתרבות; מר דורון סקל ,מנהל אגף חינוך,
וגב’ טלי שטיינברג ,מנהלת המח’ להעצמה חינוכית ,בקרו במכון
והביעו את התפעלותם מהעבודה הנעשית עם ילדים.
•מר גבי נגוסי ,מנהל פרויקט שילובים בעיריית חיפה הגיע לדון בנושא
שיתוף פעולה בפרויקט עבור ילדים יוצאי אתיופיה.
•גב' אילנה מלר וגב' ג'ודי כץ מרוטרי סניף כרמל
•מר דני מלא-רון ומר זוהר גורן אהרון ,מעמותת אל"י -האגודה להגנת
הילד
•גב' דבי גרוס ,יו"ר מרכז סיוע לנשים דתיות -ירושלים
•ד"ר משה קרמר ומש' רודוולד

מבט מקרוב  -סיפור הצלחה
אביטל ס .הינה תלמידה חמודה בכתה ב' .בסוף שנה שעברה
דיווחה המחנכת לאמה כי אביטל מתקשה בלימודים ובתפקודה
כתלמידה .בהמלצתה ,החלה אביטל טיפולים במכון בספטמבר
 .'12לאחר  3חדשים ,אמה השתתפה באסיפת הורים בבית הספ ,ר
ושם שמעה בשורה טובה" :אביטל השתפרה בצורה משמעותית!
היא יותר מרוכזת ,היא מכינה שיעורי בית והציונים שלה השתפרו.
אני מאחלת לכם שאביטל תהיה מקור של נחת עבורכם".
משפחת ס .לא אדישה להודעות מעין אלה .הם הזמינו פיצה
משפחתית ,התלבשו בבגדי חג וביחד חגגו את השמחה .אביטל
ממשיכה לקבל טיפולים במכון ,הדרך עוד ארוכה .אבל הוריה
מעודדים ובטוחים שבמשך הזמן היא תתגבר על קשייה.

מסיבת פרידה  -אלכס וייס

אנו מזמינים אתכם כבכל שנה להשתתף במבצע
של קנית כרטיסי ברכה בו אתם שותפים במתן
משלוח מנות לעניים ולנזקקים.
כבדו את חבריכם וקרוביכם בכרטיס ברכה לחג הפורים.
כל הרווחים ישמשו למשלוח מנות עבור ילדים מאושפזים
במחלקה אונקולוגית וילדים ממשפחות מצוקה.
מחיר כל כרטיס  50ש"ח .אנו נשלח את הכרטיסים בשמכם
ואתם תקבלו קבלה מוכרת לצרכי מס.
 = ₪ 50משלוח מנות אחד = כרטיס ברכה אחד לידיד או קרוב.

חדשות
•ערב להורים לתלמידים חדשים נערך במכון הלכה .לאחר דברי
פתיחה מאת ד"ר לובש ,ודברי הסבר מאת המנהלת פנינה ברקוביץ,
ההורים השתתפו בסדנא חוויתית בה "הרגישו" את תחושת
הלקוי למידה .בנוסף התקיימה הרצאה בנושא "השימוש בהעשרה
אינסטרומנטלית בעבודתנו" .לאחר מכן צפו ההורים בסרט המתאר
את האתגר העומד בפני הורה לילד לקוי למידה.
•בגן חינוך מיוחד "מלילות" גינון וטיפוח צמחים מוסיפים לילדים מימד
נוסף לפעילות הטיפולית .החורף הילדים עבדו במרץ בגינה בגן
ושתלו ירקות בערוגות הגינה .מה יכול להיות יותר מרגש מאשר לקחת
הביתה סלט מירקות שהם שתלו וקטפו במו ידיהם?
•השנה ילדי הגן נהנים מתרפיות רגשיות הניתנים ע"י סטודנטיות
לתאר שני מאוניברסיטת חיפה.
•ילדי המעון המשולב נהנים משעה שבועית של תנועה לצלילי
מוסיקה ,כולל קבוצת התינוקות.
•קורס העשרה לנשות הקהילה בנושא "אלימות כלפי נשים ולילדים"
התקיים במכון והועבר ע"י גב' דבי גרוס והצוות מהמרכז הסיוע לנשים
דתיות  -ירושלים.

אירועים במכון

•במסיבת הפרידה שנערכה לכבוד מר אלכס וייס,
לאחר  15שנות עבודה במכון ,השתתפו צוות המכון ובני
משפחתו .פועלו המסור והשקעתו הרבה של מר אלכס הטביעו
את חותמם במכון ,ובשנים הבאות נמשיך להנות מפרי עמלו.
•זר ברכות ואיחולים לגב' הדסה פלמר ,לרגל יום הולדתה ה!70-
מסיבת יום ההולדת נחגגה בהשתתפות צוות המכון וילדי המעון
אנו מאחלים לך עד מאה ועשרים שנה מתוך אושר ,בריאות ,נחת
מהילדים ומהנכדים והמשך תרומה לקהילה!
•זה עתה חנכנו את חדר הסנוזלן המחודש  -חדר רב גרייה ,אשר ישמש
לטיפולים רגשיים ולטיפול בנפגעי טראומה ,כולל טיפול במחלימים
ממחלת הסרטן .במסגרת טיפולי הסנוזלן יינתנו טיפולים בחדר לבן
וטיפולים בחדר שחור ,המהווה שידרוג משמעותי.
•עו"ס דורון אגסי ,מנכ"ל "שלום בנייך" ,ארגון שמטרתו לאתר ולסייע
לילדים ונוער בסיכון ,נפגש עם צוות המכון על מנת לצאת לדרך עם
פרויקט משותף.

תודות חמות ל...

•מר שמעון פסטנברג מ"קרן נפש כל חי" על מתן מלגות לילדים
ממשפחות מעוטות יכולות
•גב' אסתר קורקוס ,מפקחת ממשרד החינוך ,על כל העזרה
• הפסיכולוגית גב' ולרי סמק ,מהשירות הפסיכולוגי ,על הטיפול
המקצועי
•גב' אילנה מלר וגב' ג'ודי כץ מרוטרי סניף כרמל על מתן תווי קנייה
עבור ציוד לבית הספר לילדים נזקקים
•גב' סמדר בר-און ,מפקחת מטעם התמ"ת על הסיוע והתמיכה
למעון המשולב
•מר מוטי וגנר שמייצג את ועד עובדי חברת החשמל על התרומה
הנוספת לציוד חדר הסנוזלן
•משפחות עלמני ואלגוזי על התמיכה המתמשכת
•גב' גייל סוסקין על העזרה המקצועית לכל אורך הדרך
•ד"ר משה קרמר על עזרתו הרבה והידידות העמוקה
•משפחת רודוולד על נדיבות הלב

קורס העשרה
יום הולדת  -הדסה פלמר

רח' ארלוזורוב  16ת.ד 5503 .חיפה  | 3105402טלפון04-8678758 :
פקס | 04-8650958 :עמותה רשומה מס' 58-017-422-5
info@haifacenter.org

פורום לשאלות וייעוץ באתר המכוןwww.haifacenter.org/forum.asp :
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