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דבר היו"ר

שלום לידידיי ולתומכי "ערוגות"!
אנחנו  וגם  בעיצומו  החורף 
כמו  ומעניקים  פנימה  מתכנסים 
לצד  מקצועיים  טיפולים  תמיד- 
ילדים  בית.  של  ואיכפתיות  חום 
התמודדויות  החווים  קשיים,  עם 
מגיעים  בכיתה  או  בבית  מורכבות 

ל"ערוגות" לטיפול. כאן הם מקבלים חום, הכלה ואמון, כפי שאמר הנשיא 
רוזוולט: "האמן שאתה יכול- וכבר עשית מחצית מן הדרך". כעת, כאשר 
ניצני  לראות  מתרגשים  אנו  להפתח,  מתחילים  ראשונים  ניצנים  בחוץ 

התקדמות אצל הילדים.
שאיפתנו היא להשפיע על התקדמות הילדים ופיתוח החברה לא רק דרך 
ומשפחה,  הורים  הסביבה-  באמצעות  גם  אלא  בילדים,  הישיר  הטיפול 

אנשי מקצוע, צוות מוסדות החינוך והחברה כולה. 
ההתערבות  לחשיבות  המודעות  את  להעלות  ממשיכים  אנו  כך,  לשם 
מנהלים  שונים-  לציבורים  והרצאות  סדנאות  באמצעות  המוקדמת 
ומנהלות מוסדות החינוך, גננות, כנסים לאנשי מקצוע מתחום הרפואה 

והטיפול ועוד ועוד.
בתמיכתכם, אתם מעניקים לנו את הכח להמשיך ולקדם את הילדים ואת 

החברה כולה, אל עתיד מצליח!
המשך חורף בריא ופורה,
ופורים שמח!

ד"ר י. לובש,
יו"ר

אור וצל- עבודת חקר בגני קידום

מכינים את עץ המשפחה וגם לומדים על ה"א הידיעה

כאשר לאה, המורה להוראה מתקנת ב"ערוגות", כתבה על התיקייה של 
יעל "התיקייה של יעל החמודה והחכמה", הזדעקה יעל: "לא, אני בכלל 
לא חכמה! תעשי איקס על המילה הזו!". היא סבלה מדימוי עצמי נמוך, 

כלל.  ביכולותיה  האמינה  ולא 
תקרית,  מאותה  עברו  שנתיים 
שנתיים בהן יעל התקדמה אט-
אט, בעזרתה של לאה- המורה  
ב"ערוגות" לאוריינות ולחשבון. 
על  יחד  עבדו  הן  לאחרונה, 
סיפור  של  והבנה  קריאה 
בנושא השמחה. המסר בסיפור 
נמצא  השמחה  "שורש  כי  היה 

בליבי" ואינו תלוי בדברים חיצוניים. לאה ביקשה מיעל לכתוב במה היא 
שמחה, והתרגשה מהתוצאות! יעל השתמשה רבות במילה "אני", וכתבה 
כמה היא שמחה בכשרונותיה השונים: " אני מבינה ויש לי שכל", "יש לי 

הרבה רעיונות", "אני יודעת לכתוב ולצייר" ועוד ועוד...
יצירה זו של יעל מצביעה כאלף עדים על התקדמות המשמעותית שעברה. 
מעבר להתקדמות הלימודית, מהווה היצירה הוכחה לדימוי העצמי הגבוה 

שרכשה וליכולת ההבעה בכתב ובעל- פה!

לפני כ-10 שנים, נכנס יאיר ללמוד בגן הקידום של "ערוגות". עם טיפול 
מקצועי ויחס מסור, הוא עלה בבוא העת לכיתה א' רגילה. בחודש הקודם, 
הכבוד  כאורח  הוזמן  לובש  ד"ר  כאשר  שלו,  המצווה  בר  את  חגג  הוא 
במשך  בר המצוה שלו  נאום  את  דרש  "יאיר  לובש מספר:  ד"ר  באירוע. 
כעשר דקות והקהל הקשיב בהערכה ובכבוד. זו היתה הזדמנות מיוחדת 
עבורי לראות אותו ואת משפחתו מלאי  שמחה על הרגע הגדול שזכו לו. 
היה זה ערב של סיפוק גדול לראות את התקדמותו מאז היה בגנים של 

"ערוגות",  עם התערבות מקצועית והמון המון אהבה!".

"כי שורש השמחה נמצא בליבי" 

כשיאיר נעשה בר מצווה...

בס"ד, גיליון פורים 2016 | תשע"ו

מ. מונטיסוריעל מנת שהוא יוכל להדריך את עצמו""על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים של הילד 



העצמת אמהות

אורחים וביקורים

בית,  בניהול  הכרוכה  המעסה  תחת  אימהות  כורעות  קרובות  לעיתים 
גידול ילדים ועבודה מחוץ לבית על מנת לפרנס את המשפחה. על אחת 
כמה וכמה כאשר אחד הילדים במשפחה מתמודד עם איחור התפתחותי 
או עם קושי רגשי כזה או אחר, וזקוק לטיפולים ולתשומת לב מיוחדת. 
ולהקניית  להעצמה  חדישה  בתוכנית  אלו  נשים  עבור  יצאו  ב"ערוגות" 
כלים להתמודד עם העומס הנפשי והפיזי. במסגרת התוכנית מתקיימות 
הקבוצות  את  לנשים.  ובתנועה  במחול  תרפיה  של  קבוצות  בערוגות 
מפעילה גייל סוסקין- רכזת הטיפולים הרגשיים בערוגות, דוקטורנטית 
נשים  של  רווחתן  את  חוקרת  היא  אלו  קבוצות  באמצעות  אילן.  בבר 
בקהילה, כאשר חלק מן המשתתפות הן אימהות לילדים במרכז. לפעילות 
על  מספרות  האימהות  ואף  זה  מחקר  בתחום  דרך  פורצות  תוצאות  יש 
בצורה  כתוצאה מהקבוצות, המשפיעות  בחייהן  רבות  חיוביות  תחושות 

משמעותית על תיפקודן במשפחה.

תחומי  הבין  הקליני  במרכז  יהב  רבקה  פרופ'  עם  נפגש  לובש  י.  ד"ר 
באוניברסיטת חיפה. השיחה נסובה אודות אפשרויות שונות של שיתופי 
ילדים  אצל  התפתחות  בעיות  לאיתור  שפיתחה  התוכנית  ועל  פעולה, 

בגנים לחינוך הרגיל

יהושע ראוכברגר-  אריה בליטנטל- סגן ראש עיריית חיפה, והרב  הרב 
מנהל מחלקת נכסים בעיריית חיפה, ביקרו בגני הקידום של "ערוגות"

לבדוק  כדי  קידום,  בגני  ביקר  ישראל  אלווין  מבית  שטיין  מעון  צוות 
אפשרות התאמת התוכניות הלימודיות שבגנים למעון

הגב' רותי ריינר, אחראית תחום סטודנטים בפקולטה להפרעות תקשורת 
באוניברסיטת חיפה, בנושא קבלת סטודנטיות להתנסות, תחת הדרכתה 
בגני  ייחודית  תוכנית  ולהפעלת  "ערוגות"  של  תקשורת  קלינאית  של 

הקידום

מר דורון סקל, מנהל אגף החינוך בעיריית חיפה, ביקר במרכז

יום עיון לאנשי מקצוע בנושא "טיפול רגיש תרבות" |  כמרכז המקצועי 
הקהילות  צרכי  את  ולהסביר  לייצג  "ערוגות"  נבחר  בחיפה,  והקהילתי 
השונות לאנשי המקצוע הבאים איתן במגע.  באירוע השתתפו רופאים, 
מטפלים פרא רפואיים, פסיכולוגים, אחיות טיפת חלב, עו"ס ועוד. נשאו 
דברים: ד"ר לובש- יו"ר העמותה, פנינה ברקוביץ'- מנהלת פדגוגית וגייל 
בין  מאלף   דואט  נערך  מכן  לאחר  הרגשיים.  הטיפולים  רכזת  סוסקין- 
ילדה  את  המביאה  אם  לבין  ב"ערוגות"   בעיסוק  מרפאה  גספר,  אורית 
לטיפול. חתמה את סדרת ההרצאות חיה הנדלסמן -.M.A בפסיכודרמה. 
היום הסתיים בשיח פורה בין הצוות למשתתפים, שיצאו מלאי תובנות 

מהעולם החדש שנחשפו אליו.

הערב   | תחת הכותרת "אמא, ספרי לי סיפור!"  ערב העצמה לאימהות 
נפתח בהצגת אירועים שונים מחיי המשפחה ע"י תרפיסטיות שהסבירו 
כיצד הסיפור האישי של כל אם משפיע על כל המשפחה. במהלך הערב 
בנושא  סדנה  הסנוזלן,  בחדר  בתנועה  סדנה  שונות:  סדנאות  התקיימו 
הכותרת  תחת  שלישית  וסדנא  לדור,  מדור  העוברים  הוריים  משפטים 
"אמא- זה כל הסיפור", בה היתה התנסות באומנות, בבעלי חיים ובכלים 

תרפויטים שונים. 
האימהות התכבדו בבר עשיר ויצאו מהערב החוויתי עם כלים מעצימים 

לעצמן ולהורות טובה יותר.

ערב  הורים נוסף במעון נבטים בנושא "לגלות את הילד שבי" | הרצאת 
הנושא נמסרה ע"י חיה הנדלסמן, בליווי כיבוד עשיר ומצגת מחיי הילדים 

במעון. האימהות חוו ערב מרתק ומעשיר ויצאו מלאות סיפוק.

גננות  עבור  ערוגות,  של  הקידום  בגני  פתוח  יום    | לגננות  פתוח  יום 
מהחינוך הרגיל. אורית גספר- מרפאה בעיסוק העבירה סדנה על חשיבות 
המשחק, וגייל סוסקין מסרה הרצאה על אופן השיחה עם הורים אודות 

בעיות עימן ילדם מתמודד.

אירועים ב"ערוגות"

ג. קרבר"החינוך פותח את דלת הזהב המובילה אל החירות"

מבצע פורים השנתי!

הנכם מוזמנים לתרום משלוח מנות עבור ילד נזקק! 
כרטיס  יקבל  והוא  ובשמו,  ידידכם  לכבוד  המשלוח  את  להקדיש  תוכלו 

הוקרה המעיד על כך!
סכום התרומה עבור משלוח מנות אחד הוא 50 ₪ ומעלה.

    לביצוע התרומה פעלו לפי ההוראות בדף המצורף.


