ב"ה

כ"ז כסלו ,תשע"ו
 9בדצמבר 5102
סימוכין 95499 -
לכבוד :
יסכה אברג'ל
שולה ביין

הנדון :קשת -סיכום 5102
מרכז קשת מונה כיום  02אנשי מקצוע מתחומים מגוונים הנותנים טיפולים ,הדרכות ואבחונים
לתושבי המועצה ולפונים מחוצה לה.
להלן סקירה וסיכום הפעילות לשנת :5102


אבחונים פסיכו-דידקטיים – נערכו השנה  09אבחונים במרכז .האבחונים נערכים ע"י
לימור אורונובסקי.



מבדק  Moxoלאיתור קשיי קשב וריכוז 01 -ילדים עברו את מבדק המוקסו .המבדקים
נערכים ע"י הפסיכולוגים נטלי קודרון וחגי מלר .התחלנו לעבוד עם המבדק לפני כחצי
שנה  .כיום אנו לקראת הסכם עם קופ"ח כללית.



קבוצות –נערכו מספר קבוצות הנותנות מענה לילדים בעלי מאפיינים וצרכים דומים:

 מיומנויות חברתיות –  9ילדים מכיתות ג'-ד' בעלי קשיים חברתיים ,דימוי עצמי נמוך,
דחויים ובודדים (בהנחיית פסיכולוגית ותרפיסטית בתנועה).
 סדנא לילדי עולים –  01ילדות עולות בקבוצה שעסקה בסוגיות של מעברים והתמודדות
(בהנחיית דרמה תרפיסטית).
 סדנא לילדים עם חרדות  04-ילדים מאותרים בעלי חרדות בקבוצה של זיהוי משאבים
ודרכי התמודדות (בהנחיית דרמה תרפיסטית).
 מיומנויות חברתיות לילדי  4 -pddנערים מאובחנים בעלי קשיים תקשורתיים חברתיים
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 בעבודה על הבנת סיטואציות חברתיות ויצירת קשר אישי( .בהנחיית קלינאית תקשורת).
 קבוצת הכנה לילדים העולים לכיתה א'  9-ילדים לקראת כיתה א' פעלו במהלך חופשת
הקיץ בחיזוק מיומנויות חיוניות לקראת השתלבות במסגרת בית הספר ( בהנחיית
מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת).


סדנאות –

" אימהות עם מהות" –בשיתוף שפ"ח  ,סדנא לאימהות לאחר לידה  9-אימהות משתתפות
בעשרה מפגשים בנושאים של התפתחות תינוקות ,תזונה ,שינה ,מערך משפחתי ו"האמא
שבי" (בהנחיית עו"ס מתמחה בגיל הרך).
 הורים עולים – בשיתוף חיה הרשקוביץ ,סדנא למשפחות עולים בסוגיות איתן הן
מתמודדות –  9משפחות (בהנחיית פסיכולוגית דוברת אנגלית) .


הרצאות –
התקיימו בקשת מספר הרצאות להורים ואנשי מקצוע –הרצאות פתוחות לתושבי
המועצה ומחוצה לה .ההשתתפות בהרצאות נעה בין  41-91הורים.
להלן פירוט נושאי ההרצאות ושיתופי הפעולה :

 סדרה בנושא גיל ההתבגרות – תרבות הפנאי של הנוער –הרצאתו של הסוציולוג תמיר
ליאון בשיתוף נירית כנה ,הכנה לגיוס לצה"ל -קבני"ת שירה אורי ,סוגיות בחינוך בני נוער
– ד"ר ברוך שולם.
 בסוף הסדרה – הצגה לנוער והורים – בשיתוף יחידת הנוער של המתנ"ס.
 מעורבות והתערבות של הורים וקהילה –מרים שפירא.
 חינוך למיניות בריאה ומוגנות מינית -אילנית ימיני.
 הרצאה בנושא התנהגויות סיכוניות של בני נוער – הרב אקשטיין מרטורנו +הצגה לנשים
ונערות בשיתוף מחלקת הנוער של המתנ"ס.


יום עיון לצוותי הגיל הרך של המועצה – כ 01-גננות ומטפלות-

 בשיתוף פעולה עם טובה ,הוזמנו  1מטפלות מקשת ליום עיון לצוותי הגיל הרך של המועצה,
והעשירו את הצוותים בשלושה תחומים שונים :דרמה תרפיה ,ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור.
דרמה תרפיה -פעילות התנסותית חווייתית לצוותים בנושא של עבודת צוות ,שיתוף פעולה,
לקיחת וחלוקת אחריות ,נתינת אמון ,תקשורת ועוד.
ריפוי בעיסוק -הצוותים קבלו מידע מקצועי ורלוונטי אודות מרכיבים תחושתיים ,מוטוריים
ומרכיבים קוגניטיביים והתנהגותיים המשפיעים על התנהלותו של הילד בגן וכן כלים
להתערבויות מכוונות לשיפור ההשתתפות ומעורבות הילד ולקידומו בתחומים השונים.
ריפוי בדיבור -הצוותים הועשרו בנושאים של מיומנויות תקשורתיות והתפתחות שפה ודיבור
בגיל הרך .וכן קבלו כלים לשיפור וקידום יכולת ההבעה והביטוי העצמי של ילדי הגן למען
חיזוק ביטחונם העצמי ויכולת התפקוד וההשתלבות בגן.
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המשוב של הצוותים על יום העיון היה חיובי מאוד הן מבחינת התכנים והן מבחינת אופן
העברתם.


טיפולים פרטניים –

 במרכז ניתנים כ 01-טיפולים בממוצע בשבוע בתחומים השונים ועשרות משפחות נעזרו
כבר בשירותי המרכז.


קשת להורים –

 דף מידע חודשי נשלח ישירות במייל להורים ובו כתבות מקצועיות ,פרסומים על פעילות
המרכז ואינפורמציה רלוונטית עבורם.


פרסום –
 פרסום המרכז בעלונים השונים באזור -מידעתי ,יואב ,גדרתון.
 מיילים למוסדות חינוך ,מנהלים ,יועצים ולאנשי המקצוע השונים.
 כרזות ביישובי המועצה.
 הודעות ווטסאפ לקבוצות הרלוונטיות.

נהיה בקשת,
תמי גנץ -חממי
עו"ס -מנהלת קשת

העתקים:
אלי אסקוזידו
יעקב רוט
אמיר אלמושנינו
טובה שץ
חיה הרשקוביץ
נירית כנה
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