ידיעון שבועות תש"ע

"ושמחת בחגך והיית אך שמח ,"...הנה כי כן
בשבועות ובכל חגי ישראל ,ואנו במכון מנסים להביא
שמחה לילדים ולמשפחותיהם כל השנה.
טיפול דיאדי -הינו טיפול של הורה עם ילדו .המודל של הטיפול הדיאדי צמח
מתוך חיבור בין מספר גישות פסיכולוגיות המדגישות את חשיבות הקשר בין
ההורה לילדו ,ההשפעות ההדדיות והיחסים הנבנים ביניהם ,כתורמות
להתפתחותו הרגשית ,החברתית והשכלית של הילד .מתוך צורך שעלה
מהשטח ,אנו מעוניינים השנה להרחיב את מתן הטיפולים הדיאדיים.

אנחנו נמצאים כבר לקראת סיום שנת הלימודים
ולמעשה בפיתחה של שנה חדשה.
השנה גדלה כמות הילדים שמקבלים טיפול במכון
בכ .12% -עלייה זו מעידה ראשית על העמקת
המודעות בקהילה ושנית על האמון שנותנת בנו
הקהילה.
אנו רוצים שוב להודות לכם על התמיכה המתמשכת
ומאחלים לכולם חג שבועות שמח,
ד"ר ירמיה לובש ,יו"ר העמותה

יום עיון :הסנוזלן כגישה טיפולית ,נערך לאחרונה במכון.
ביום העיון הועלה המודל הסנוזי במרכז שניידר לרפואת ילדים.

אנתוני ואנס ,המזכיר הכללי של ארגון הבאיי העולמי ,הגיע לביקור
שנתי במכון ויצא נפעם.
ג'ים מורגן ומיכל רגונברג ,נציגים משותפות חיפה -בוסטון ,הגיעו
לביקור כדי להכיר את המכון.
משלחת מגרמניה ,שהתארחה בחיפה ,הגיעה לביקור הכרות עם המכון
והתרשמה מהפעילויות הרבות והמגוונות.

ילד כבן  ,10הגיע אלינו לטיפול בעקבות סלקטיב–מוטיזם )אילמות מרצון( .הוא התחיל טיפול אצל הקלינאית תקשורת שהמליצה,
לאחר מספר טיפולים ,על המשך טיפול רגשי .התרפיסטית שהחלה לטפל בילד ,יצרה קשר עם המורה והמנהל של ביה"ס בו לומד
הילד וביקשה את שת"פ שלהם לאורך התהליך הטיפולי .ההורים הוזמנו גם הם לשיחה עם התרפיסטית ,אך התחמקו מכך .לאחר
תקופה טיפולית ושת"פ מוצלח בין התרפיסטית לבין צוות ביה"ס ,התגלה שהאב מתעלל בבנו .המקרה הועבר כמובן לידיעת הגורמים
האחראים ,והילד ממשיך לקבל טיפול במכון.

לאחרונה התחלנו להפעיל תהליך טיפולי בתוך הבתים.
מטפלת משפחתית של המכון עובדת עם המשפחות בתוך
המגרש הביתי שלהם .הטיפול נוגע בכל התחומים שאין
אפשרות להגיע אליהם בטיפול רגיל .המטפלת מגיבה
למצבים קונקרטיים שמתרחשים בבית בזמן אמת .הטיפול
גם מסייע בחיזוק היכולת ההורית ובחיזוק הילד בתוך
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הקונספט המשפחתי מול האחים והאחיות.

במהלך שבוע ההתנדבות בעיר חיפה ,הגיעו מתנדבים מכרמל אולפינים ,לשפץ את פינת
החי במכון.
יש לציין שכרמל אולפינים מבצעת מזה מספר חודשים שיפוץ בחצר הגינה של המרכז לגיל
הרך.
תודה נוספת ,לסתיו ,המתנדבת החדשה שלנו בגן לחינוך מיוחד ,שנשלחה למכון ע"י
המועצה להתנדבות חיפה ומעניקה הרבה אהבה לילדים.
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