בס"ד

 3מרץ  2009מבצע פורים
בפורים ,שנה שעברה ,חילק המכון משלוחי מנות רבים לילדים
נצרכים ,בעיר חיפה.

 5מאי  2009צעדת ההתרמה השנתית
שנה שעברה התקיימה הצעדה בגני הנדיב בזכרון יעקב .קהל
המשתתפים נהנה מהנוף ומהאתרים הארכיאולוגיים ,מהגנים
המקסימים וממרכז המבקרים האקולוגי.

 6יוני  2009מסיבת סוף שנה בגן שפתי
יום של סדנאות אינטראקטיביות בהשתתפות ההורים .הסדנאות
כללו :בניית בית לחתולה מילי ,העבירה התרפיסטית באמצעות בע"ח.
המרפאה בעיסוק והקלינאית תקשורת ,הפעילו הורים וילדים ביחד.
לסיום יצאו כולם החוצה לקטוף ירקות ששתלו הילדים .האווירה היתה
מאוד נעימה וההורים הרגישו שותפים לתהליכים שעוברים על
ילדיהם בגן.

 6יוני  2009מסיבת סוף שנה במעון
הפנינג גדול בהשתתפות ההורים ,עם פעילויות מגוונות .בסוף היום
יצאו ההורים עם תחושה ברורה יותר לגבי מה הילדים שלהם חווים
במהלך היום במעון.

 6יוני  2009טיול סוף שנה
ילדי הגן לחינוך מיוחד יצאו לטיול סוף שנה לחי פארק במוצקין.

 1ינואר  2010כנס נפש
הכנס העשירי השנתי של נפש ישראל בסימן" ,תן לי אומץ רוח ומרץ
רב לעשות את עבודתי באמונה" (תפילת הרופא המיוחסת לרמב"ם).
גב' גייל סוסקין ,תרפיסטית בתנועה של המכון ,העבירה סדנא –
"כשרגש פוגש בתנועה".

 2פברואר  2010מבצע פורים
מבצע פורים יוצא לדרך .אנחנו מזמינים אתכם לתרום ,גם השנה,
עבור משלוחי מנות ואנו נעבירם לילדים נצרכים ולילדי עולים.
אתם תוכלו לקבל ,עבור כל  ₪ 50שתרמתם ,כרטיס משלוח מנות
לידיד/חבר/קרוב משפחה ,שנשלחה בשמם תרומה (אנו נשלח את
הכרטיסים בשמכם ולכם נשלח קבלה) .מצ"ב הטופס.
 =₪ 50משלוח מנות אחד= כרטיס אחד

 5מאי  2010צעדה

שיתופי פעולה:
קשרים ותיקים :בית איזי שפירא ,נפש ,אלווין ישראל ,מועצת המתנדבים
חיפה ,קופות החולים ,אוני' חיפה ,עזר מציון ,בטרם ,לב ח"ש ,הקו לנשים
דתיות.
קשרים חדשים :עינב קשר מיד שרה  -תארגן קבוצת הנחייה במכון,
להורים שילדיהם סובלים מבעיות של קשב וריכוז.
כרמל אולפינים – שלמה טיילר ,מנהל מנגנון רווחה ואחראי קשרי
קהילה בכרמל
אולפינים ,הגיע לביקור היכרות עם המכון .בעקבות הביקור
החל קשר בין המכון לבין
החברה ,ועובדים של כרמל
אולפינים משפצים את החצר של
המרכז לגיל הרך .הם כבר הספיקו
לשים גגון ,לשים תומכות למרפסת
של המעון ,לקשט בצמיגים ולשתול
בהם צמחיה נאה ,להתקין שערי
ביטחון ועוד...

עלון תש"ע

תודות למתנדבים
יהודה ודיאן רום :קורס צילום עבור
תלמידים מהעדה האתיופית מבי"ס
יבנה ,גינת ירק ונוי בגן השפתי ,סיוע
באתר האינטרנט.
זהבה ליטובסקי :מדריכה בצעדת
ההתרמה השנתית ,מדריכה בטיולים
השנתיים של המכון ,מסייעת למכון.
סטיוארט והדסה פלמר :מארגנים את צעדת ההתרמה השנתית ואירועי
התרמה נוספים ,תומכים של המכון.
צוות שיפוץ מכרמל אולפינים :משפצים ומחדשים את המרכז
לגיל הרך.
שרי מנולה ואיווט שולץ :שתי מתנדבות מעמותת ילדים בסיכון ,ציירו על
קירות הגן השפתי.
לאה זריל :לשעבר מנהלת מחלקת יחסי ציבור ופיתוח משאבים ,נותנת
למכון ייעוץ בנושאים שונים.

אם יש לך תחביב מסויים והיית רוצה לתרום מזמנך ,אנא צור/צרי איתנו
קשר עבור פרוייקט התנדבותי.

הצעדה השנתית השישית במספר ,תערך השנה ביום רביעי כח' אייר
 ,12/05/10במתכונת מעט שונה .פרטים ינתנו בהמשך.
רח' ארלוזורוב  16ת.ד 5503 .חיפה  | 31054טלפון04-8678758 :
| פקס | 04-8650958 :עמותה רשומה מס' 58-017-422-5
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דבר היו"ר
עם פרוס עלינו עונת החגים ואביב בעקבותיה ,אנו מביטים על מחצית
השנה שכבר חלפה .פרק זמן זה הביא עמו צמיחה והתעוררות,
פרויקטים חדשים נפתחו ואחרים התרחבו .הדבר אפשר לנו לקבל
ילדים נוספים ולטפל בבעיות נוספות .כל ילד במכון מטופל במסירות
ואהבה כפי שמטפחים פרח בחממה .וכך ,לקראת המחצית השנייה של
השנה ,אנו מתבוננים מלאי אושר וגאווה בילדנו הפורחים ,ומודים לכל
אלו שסייעו בידנו במשימה חשובה זו.
בברכת שנת צמיחה ושגשוג
ד"ר ירמיה לובש ,יו"ר העמותה

התורמים והתומכים:
התורמים :קרן ווינברג | קרן סובל |  | P.E.Fהלן בדר | קרן ימין |  | JCDבאלס |
ראובן מאייר |  | s.O.F.Tאמונה | קרן חיפה | רוטרי | שותפות חיפה – בוסטון |
תיקון עולם | הבהאי | סילבר | לוי לאסן | חברה קדישא
התומכים :עיריית חיפה | משרד החינוך | משרד הרווחה | משרד הת.מ.ת |
משרד הקליטה | ביטוח לאומי | ועדת העזבונות | החינוך העצמאי | מעיין
החינוך התורני

פרויקטים השנה

מר ז'אק אריס מקרן הלן בדר התארח ביום פתוח
מר פול אייזיק ,גזבר  ,P.E.Fהגיע לביקור בארץ וביקר במכון.
מר קובי ברוש  -מנכ"ל קרן חיפה ,הגיע לביקור כדי להכיר את
הפרויקטים הרבים הקיימים במכון.
מר נחום לדר וגב' יולין גולדברג ,נציגי רוטרי חיפה ,הגיעו לסיור במכון,
עמ"נ ללמוד את צרכי הארגון.

הרחבת הטיפולים במרכז לגיל הרך
ההרחבה כוללת :תוספת שעות
לפרא-רפואי ולתרפיות הרגשיות.
בנוסף ,יושם דגש על טיפולים
דיאדיים – הורה וילד .יתרה מזו ,כדי
להעצים את הצוות המטפל ,ניתנים
קורסי העשרה.

רשויות

הדרכות להורים
מידת המעורבות של ההורים
בתהליך הטיפולי של ילדם ,מהווה פרמטר משמעותי להצלחת
הטיפול .כדי לעודד את המעורבות של ההורים בתהליך ,אנו מקימיים
במכון ימי עיון וסדנאות להורים .בנוסף ,שמים במכון דגש על שיתוף
פעולה בין צוות המכון לצוות ההוראה של הילד .הישיבות המשותפות
הללו מניבות תוצאות מרשימות והילד יוצא נשכר.

פרוייקט מסיכון לסיכוי – עבור ילדים בני העדה האתיופית
השנה המכון מטפל ב 30 -תלמידים מהעדה האתיופית ,מבי"ס יבנה.
הטיפול מתאפשר בזכות תרומת
קרן סובל .המכון הציב לעצמו
מספר מטרות בפרוייקט חשוב זה:
לעזור לתלמידים אתיופים להתקדם
לימודית ולנצל את יכולותיהם ,לסייע
להם להתגבר על חסמים ולבנות
ביטחון עצמי ,למנוע התדרדרות
אישית-חברתית היכולה להיגרם
עקב פער חברתי-תרבותי ולסגור פערים לימודיים וחברתיים בין
הילדים האתיופים לבין הילדים הישראלים.

ביקורים במכון
השנה ביקרו במכונינו אורחים רבים
מכל המגזרים

השר הרב הפרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה ,סייר במכון
ובמרכז לגיל הרך ,וקיבל הסבר מפורט על הטיפולים המגוונים הניתנים
לילדים .השר התרשם מהצוותים המקצועיים ומקשת הטיפולים הרחבה
הקיימת במכון.
הח"כ הרב אליעזר מנחם מוזס ,הגיע
לביקור במכון בלווית נציג יהדות
התורה בעיריית חיפה,
הרב אריה בליטנטל.

אקדמיה
גב' אתי בן זיו ,יו"ר ועדת הדרכה
ושיתוף בידע באיפ"א  -האיגוד
הישראלי לפיתוח ארגוני (בעבר כיהנה כיו"ר איפ"א) ,פנתה אלינו,
במסגרת ניהול תוכנית פרקטיקום בקורס ייעוץ ארגוני לבעלי תואר שני,
והגיעה לביקור היכרות .שתי סטודנטיות מהתוכנית ,נועה שירין ואפרת
שבתאי ,יערכו השנה אבחון ארגוני ע"פ הצרכים שהצבנו להם.

יום עיון למחנכים ורבנים בשיתוף עם נפש ועמותת שלום בניך  -הנושא
שהוביל את היום היה נוער בסיכון.
גב' שולמית סויסה ,מפקחת מטעם משרד החינוך ,הגיעה למכון עם כל
צוות הפיקוח שלה  -המפגש כלל סיור ,סדנא בחדר סנוזלן והרצאה על
טיפול בפוסט טראומה.
יום עיון לצוותי חינוך מיוחד מבתי ספר בצפון  -בנושא עיצוב התנהגות
לילדי  ,PDDניתן ע"י מר אורי כהן ,מדריך פדגוגי של משרד החינוך.
יום עיון למנהלות מהחינוך המיוחד  -היום כלל סדנאות בחדר הסנוזלן,
והרצאות על שלל התרפיות של המכון.
סמינר אופקים-רכסים ,התארח אצלנו ליום עיון  -הסטודנטיות ערכו
תצפיות בכיתות הטיפוליות ושמעו הרצאות מצוות המכון.

מערכת הבריאות

www.haifacenter.org

ד"ר משה קרמר ,רופא עור
ד"ר סיגל ספירא ,רופאת משפחה בקהילה
ד"ר אבי שפירא ,פסיכיאטר ילדים ונוער
ד"ר חנה אברמוביץ ,רופאת משפחה

נשמח לשמוע את הערות והארות .דעתכם חשובה לנו.

אירועים על לוח השנה

ארגונים בחיפה

 3מרץ 2009

מר איתן אדרס ,יו"ר המועצה להתנדבות חיפה ,כיבד אותנו בביקור במכון
ובמרכז לגיל הרך.

יום פתוח במכון בסימן  20שנות שירות לקהילה

קורסים ,סדנאות וימי עיון לצוות המכון

קרנות

ימי עיון וסדנאות של המכון

אנו משדרגים את האתר שלנו .אנא בקרו אותנו ב-

יום עיון בבי"ס לרפואה בבית חולים רמב"ם  -צוות המכון השתתף ביום עיון
ברמב"ם ,בנושא של התמודדויות עם בעיית קשב וריכוז.
סדנא בנושא טיפול רגיש תרבות  -ניתנה לצוות ע"י ד"ר ניתאי מלמד,
פסיכותרפיסט.
סדנא בנושא ביופידבק ודמיון מודרך -הועברה לצוות ע"י מטפל
מוסמך ,מר משה עשור.

מר מיכאל מונדבלט ,הנציג של
קרן סובל בארץ ,הגיע והתרשם
מהפעילות של המכון עם ילדי העדה
האתיופית ,בבי"ס יבנה.

קורס מטפלות של המעון  -קורס של  6חודשים שבסופה מקבל צוות
המטפלות של המעון תעודה של משרד העבודה.
קורס אחמי"ם  -רחל אהרנפלד ,מנהלת מחלקת יחסי ציבור ופיתוח
משאבים מהמכון ,משתתפת השנה בקורס .התוכנית מציעה מסגרת
ייחודית שבה יקבלו המשתתפים כלים מקצועיים לשיפור עבודתם
ויהיו שותפים להקמתה של רשת ארגונים המטפחת תמיכה הדדית,
סולידאריות בין ארגונית ומודעות מגזרית .הקורס נערך במשותף ע"י
המועצה להתנדבות חיפה ושתי"ל ,בתמיכת שותפות חיפה  -בוסטון,

משתתפים רבים הגיעו ליום הפתוח ,אנשי חינוך ,אנשי ציבור ,נציגי
קרנות ,ידידים ,הורים ואורחים נוספים .היום היה גדוש בהרצאות
וסדנאות כגון :להיכנס לנעליו של לקוי למידה ,רגע של רוגע בסנוזלן,
תמרורים לאיתור ילדים עם קשיים תפקודיים ,הבעה ויצירה באמצעות
קלפי השלכה ,טיפים להעשרת שפה ,מוסימה ,מיומנויות חברתיות ועוד.
מר שי בלומנטל ,חבר מועצת העיר ,כיבד אותנו בנוכחותו ביום חשוב זה.

אבני דרך...
1989
רעיון המכון
נולד

1991
1989
העלאת המודעות בקהילה המשכן השני -
הרצוג 4
המשכן הראשון -
בצלאל 22

1992
ריפוי בדיבור
ותרפיה באומנות

1996
תרפיה במוסיקה

1999
המשכן כיום -
ארלוזרוב 16

2000
נפתח חדר
הסנוזלן
נפתח המעון
המשולב

2003
2001
נחנך הגן
תוכנית מל"א
הטיפולי
פרס "אות החסד"

2004
תרפיה בגינון
מועדונית
לילדי עולים

2005
השתלמויות רבות
משתתפים

2007
2006
פרויקט מסיכון
פוסט טראומה בחדר
לסיכוי
הסנוזלן
תרפיה באמצעות בע"ח מעון שחר
מיומנות חברתית

2009
2008
יום פתוח
השקת הגן השפתי
הרחבת פרוייקט מסיכון
כנס חדר סנוזלן
לסיכוי
בינלאומי
פרס "יקיר החינוך הדתי" הרחבת הטיפולים לגיל הרך

