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דבר היו"ר

סדרת פעילויות להעלאת המודעות בקהילה

ידידים ותומכים יקרים,
אני שמח לשתף אתכם בהתחדשות המשמעותית אותה אנו
חווים בתקופה זו .לאחר  25שנות פעילות למען הקהילה,
התחדשנו בשם "ערוגות" ומעתה הוא יחליף את השם הוותיק
והמוכר "מכון ה.ל.כ.ה".
השם "ערוגות" מביא לידי ביטוי את הטיפול בילדים ,את
הטיפוח וההשקעה המתמידים הניתנים לכל ילד בערוגתו.
המקצועיות והיחס החם מצמיחים ומוציאים לפועל את
יכולותיהם הגנוזות של הילדים.
תחת השם החדש ,אנו ממשיכים להשקיע בכל ענפי הפעילות,
ומתאימים אותם לרוח הזמן והצרכים המשתנים .בעמודים
הבאים תוכלו לקרוא על סדרת סדנאות המודעות בגנים
ובבתי ספר איתה יצאנו לאחרונה ועל הרחבת תחומי הטיפול
הניתנים בערוגות.
בתודה על המשוב והתמיכה,
ד"ר י .לובש ,יו"ר

מכון ה.ל.כ.ה - .מרכז ערוגות יוצא בסדרת סדנאות במוסדות
החינוך ,על מנת להעלות את המודעות לקשיי הילדים
ולחשיבות בטיפול.

בין הפעילויות:
סדנאות לצוותים בבתי ספר על חשיבות המשחק
ושילובו במהלך השיעור כאמצעי הוראה
כנס למנהלי בתי ספר בחיפה והפריפריה בנושא:
"לשמוע ,ללמוד וללמד" והקשר בין בית ספר למכון
סדנאות להורים בגני ילדים בחיפה ובפריפריה על
חשיבות הטיפול המוקדם בקשיים התפתחותיים ורגשיים
ערב להעצמה הורית להורי הילדים המטופלים במכון
בנושא "הצמיחה כתהליך"
הרצאות למתנדבות מטעם השירותים החברתיים
בעיריית חיפה  -בנושא זיהוי קשיים לימודיים ורגשיים

רוני ויעל כהן* הגיעו אלינו בבקשה לא שגרתית .הם מעוניינים
"לאמץ" משפחה ,ולממן את כל הטיפולים הנדרשים להורים
ולילדיהם .התרגשנו מאוד מהבקשה ,וקישרנו אותם עם
משפחת מ .אשר באותה תקופה שקלה להפסיק את הטיפולים
עקב העלויות הגבוהות.
לזוג מ .שני ילדים המטופלים במכון .ההורים אכפתיים,
ומשקיעים מאוד ע"מ לספק לילדים את התנאים הדרושים להם
ומגייסים את כל הכוחות להצלחתם .ביתם מיכל* בת ה,8-
הגיעה למכון עם קשיים רבים ומטופלת כיום ע"י חמש מטפלות
בתחומים הלימודיים ,ההתפתחותיים ,והרגשיים .בנוסף ,הילדה
מטופלת ע"י רופאים פרטיים )בהם נוירולוג ,פסיכיאטר ועוד(.
אחיה ,דורון* בן ה ,12-מטופל ע"י מטפלת רגשית.
במהלך השנה שעברה המליץ הצוות להורים להתחיל במקביל
בהדרכת הורים וייעוץ זוגי ,ואכן תוך זמן קצר ראו שיפור ניכר -
הן בזוגיות והן בהישגי הילדים.
אולם ,עקב העלויות הגבוהות איתן נאלצו ההורים להתמודד,
החליטו להפסיק את הטיפול הזוגי וההורי בתחילת השנה
הנוכחית .תוך זמן קצר ירדו הישגי הילדים )למרות שהטיפול
בהם המשיך( .בנוסף האווירה בין ההורים נעכרה.
משפחת כהן נכנסה לתמונה בדיוק ברגע הנכון .בזכות מלגה
משמעותית ממשיכים הילדים בטיפולים כרגיל ואף ההורים
חזרו לייעוץ ולהדרכה קבועים .אין ספק כי משפחת מ .מתחילה
לעלות על דרך המלך.
תודה לכם ,רוני ויעל היקרים! אנו מאחלים לכם לראות פירות
מנדיבות ליבכם ולרוות נחת מילדיכם גם אתם!
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*השמות שונו

התורמים והשותפים
התורמים | P.E.F :קרן וינברג | גלנקור |  | JCDבאלאס | תיקון עולם
| קרן חיפה | חברה קדישא | רוטרי | קרן נפש כל חי | קרן אריאלי |
קרן רוכלין
השותפים :עיריית חיפה | משרד החינוך | משרד הכלכלה | משרד
הרווחה | ביטוח לאומי | וועדת עזבונות | אוניברסיטת חיפה | אלווין
ישראל | אל"י | בי"ח רמב"ם | בי"ח בני ציון | בית איזי שפירא

מדד להצלחה:

77%

מבוגרי גני הקידום שלנו
שולבו השנה
בכיתות א' רגילות!

ברכות לרגל  25שנה למכון ה.ל.כ.ה

השתלמויות לצוות

לאחר  25שנות פעילות מבורכת בחיפה של הגשמת החזון וקידום
ילדי העיר ומשפחתיה ,הנני מתכבד לברך ולחזק את ידיכם
במפעל ברוך זה.

הצוות הטיפולי במרכז משתתף במגוון קורסים וסדנאות
המעשירים את ארגז הכלים המקצועי .בסדרת הסדנאות
האחרונה ,הרצו בין השאר:
מטפלים מאל"י שהעבירו סדנאות בנושא זיהוי התעללות
בילדים וטיפול
סדנאות "נורד" -שימוש בקלפים טיפוליים
"טיפול בהתנגדויות מצד המטופל"  -עליזה קרבן ,מדריכה
ומטפלת רגשית
בנוסף ,השתתפו מצוות המכון בימי העיון:
"רשתות מוחיות :מה תקין ,מה חריג ואיך ניתן להתערב"
שהתקיים בבי"ח שערי צדק בירושלים ע"י היחידה
לנוירולוגיה של הילד
"התמודדות הקהילה היהודית עם אלימות והתעללות"
שהתקיים בירושלים ע"י מרכז הסיוע לנשים דתיות

עם התחדשות לשם "ערוגות" אני מאחל לכם המשך הצלחה
בעזרה ותמיכה בכלל קהילות תושבי העיר.
אין בי ספק ,כי המרכז קנה לו את שמו הטוב ביושר ובמקצועיות
שכרוכה בה עבודה רבה ואהבה.
מי ייתן וב"ערוגות" יעלו ויצמחו פרחים נאים.
בברכה
יונה יהב

תודות מיוחדות ל:
• למר שמעון פסטנברג מקרן נפש כל חי
על מלגות לילדים בעלי קשיי למידה.
• למר ד"ר צבי שטיין ולחברי הקהילה על
התמיכה מזה  25שנה.
• לד"ר משה קרמר על העזרה והתמיכה.
• למשפחות עלמני ואלגוזי על התמיכה.
• לקרן ויינברג על התמיכה המתמדת.
• ל J.C.D.-על תרומת המשטח
לחצר המשחקים בגני הקידום.

תורמים ומכבדים  -מבצע פורים
הנכם מוזמנים לתרום משלוח מנות עבור ילד נזקק!

רח' ארלוזורוב  16ת.ד 5503 .חיפה 3105402
טלפון | 04-6888644 :פקס04-8650958 :
עמותה רשומה מס'58-017-422-5
www.haifacenter.org | info@haifacenter.org

את משלוח המנות נקנה בשמכם וניתן עבורכם לילד בחג הפורים.
בנוסף ,תוכלו להקדיש את המשלוח לכבוד ידידכם ובשמו,
והוא יקבל כרטיס הוקרה המעיד על כך!
סכום התרומה עבור משלוח מנות אחד הוא  ₪ 50ומעלה.
לביצוע התרומה פעלו לפי ההוראות בדף המצורף.

מבקרים וביקורים
סגן שר החינוך ,אבי וורצמן בביקור עם שי בלומנטל  -סגן
רה"ע .המבקרים התרשמו מגני הקידום ושמעו על הצורך
בגן חדש )בנוסף לשלשת הגנים הקיימים כיום(
צוות וועדות השמה ממשרד החינוך :יעל נדיב סביון,
אורנית זגורי ,תמי חסקלוביץ ,תרזה טיילור ואסנת לוין

