
 

 

 מרכז ציפור הנפש,

 ולילדיהםלהורים מתמודדים 

 שירות חדש של סל שיקום הניתן כדיור מוגן להורים

 

 

 

 .אתגר מורכב הטומן בחובו רגעי אושר וסיפוק, אך גם קשיים ולבטים יאהורות ה

 -בעיות נפשיות מרכז ציפור הנפש הוקם עבור ההורים הרבים המתמודדים עם

 .לפנות לקבלת סיוע אל מישמותר שיהיו להם קשיים בגידול ילדיהם ושיש להם  חשוב שידעו

 

 למי ניתן השירות?

פעוטות, ילדים, מתבגרים - ילדים בכל הגילאיםמתמודדים, זכאי סל שיקום, שהם הורים ללהשירות ניתן 

, יהיה סוג הקשר היחסים והתקשורת עם ילדיהםהמעוניינים לשפר את כישוריהם ההוריים ואת  -ומבוגרים

 .ננים להפוך להוריםומתמודדים המתכוכן ל ביניהם אשר יהיה )על סוגי המשמורת השונים(

 מלא את תפקידם ההורי באופן הטוב ביותר. להבנתנו,שהורים שואפים לבמרכז ציפור הנפש אנו מאמינים 

על הילדים, אלא גם על תהליך לא רק  משמעותיותשפעות למילוי התפקיד ההורי באופן חיובי ומיטיב ישנן ה

הורה המרגיש שלם יותר עם עצמו כאדם, יצליח למלא טוב יותר גם את  .ההחלמה טוב ומעמיק של ההור

 .להיפךו תפקידו ההורי

 

 ,יכולותיהם ההוריות בחיזוק סיועציפור הנפש מרכז הורים מתמודדים יקבלו ב

 .עבורם משמעותייםה אחרים תחומי חיים קידוםהן באופן ישיר והן באמצעות 

 

נבחן ו ,יזוק יכולותיו ההוריותעשוי לסייע לו בחמה  בררנ, במהלכה לפגישת הכרותהורה הפונה למרכז, מוזמן 

 :הניתנים במרכז השירותיםהמתאימים לו ולמשפחתו, מתוך  השירותיםמהם יחד 
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 ציפור הנפש,                      

לעוף רחוק –לחיות קרוב   
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 :ציפור הנפש השירותים הניתנים במרכז

 הי ההוריד-טיפול בתחום ההורות ובנושאים הנתפסים על-ליווי של מתאמת -תיאום טיפול להורים .1

 :(תעסוקה, השכלה, פנאי וחברה)כ והורותכמשמעותיים בהשפעה על 

 השותפים לגידול ילדיהם, ככל שניתן. ,להדרכות עם בני זוגם מוזמנים הורים -הדרכה הורית 

 גורמים המטפלים בתא המשפחתי בכלל ובילדים בפרט  עםשיתופי פעולה סיוע ב -נגור ותיווךיס

 שיקום.-וכן עם שירותי סל ב("וכיו , רופאים, מטפליםרווחה חינוכיות,כגון מסגרות )

 ככלי להרחבת תהליך העבודהביקורי בית ישמשו  בהתאם לצורך,ו יםלפי רצון ההור -ביקורי בית ,

 הבנה מעמיקה יותר של חיי המשפחה והקשר בין ההורים לילדיהם.תוך 

  ת התערבות לעתות משבר.ותכני ייבנו עם ההורים בעתות שגרה -עתות משברבליווי וסיוע 

מנת להתגבר עליו בדרך הטובה -בעת משבר, על יםההור יםזקוק להם כליםוגדרו הבתכניות י

הרחבת קשרים של צוות המרכז והחלמתם )למשל  םמשפחתהם, ולטובת ילדי םביותר, לטובת

; תמיכה, ייעוץ והכוונה לצורך ביקורי ילדים באשפוז ךוותגישור ו הם;ולילדי יםעם מקורבים להור

  .(ב", בנוכחות ושלא בנוכחות הילדים וכיולהורה המאושפז

 ושאינם מתמודדים(מתמודדים ) יםתומכיבור בין הורים מתמודדים להורים ח -הורים תומכים 

תומכים יעשירו את ההורים המתמודדים ה. ליווי מקצועי של מתאמת הטיפולבבהורות ובכלל, 

מניסיונם האישי והלך מחשבתם, ויספקו להם הזדמנות לשתף, לשאול, להתייעץ ולבלות יחד, עם 

. את (יחד )למשל לשם העברת שעות אחר הצהרים ההורים והתומכים וילדי הםובלי ילדי

 באופן פרטני או במסגרת מפגשים קהילתיים במרכז.ניתן יהיה לפגוש התומכים 

 למיצוי שעות הפנאי פגישות שבסיסן הרחבת הידע אודות האפשרויות הקיימות  -מערכי הדרכה

שיקום )כתעסוקה, דיור, -לאומי, תחומי סל-ביטוח למיצוי זכויות בתחומים שונים כגוןעם הילדים, 

 ב."השכלה, חברה, משפחות(, שירותים בקהילה לילד ולמשפחה וכיו

 -קבוצות .2

 גם קבוצות להורים  נפתח הדרכה, לימוד ותמיכה בגידול ילדים. -מתמודדים הוריםל קבוצות

מתמודדים שילדיהם בגרו, להורים שאינם המגדלים העיקריים של ילדיהם ולאוכלוסיות ממוקדות 

 תרבותית או גיאוגרפית.

 שעיקרן הקשר והתקשורת בין הורים מתמודדים לילדיהם. -קבוצות משולבות להורים ולילדיהם 

 כגון -התערבויות מקדמות החלמה imr, nect, scit הורות דגש עלב. 

 איכותיים.כיף משפחתיים  ההורים הפעילים במרכז וילדיהם יוזמנו לימי -כיף למשפחות-ימי .3

ות ובעלי ידע וניסיון אנשי המקצוע במרכז ציפור הנפש הם בעלי תארים אקדמאים והכשרות מקצועיות טיפוליות ושיקומי
ובשיקום בבריאות הנפש, בפסיכותרפיה ובהנחית פי הצורך, בעבודה עם הורים וילדים, בהדרכה הורית -מקצועי, על

 קבוצות.

 

 .ערים אחרותלביקוש גם נשמח להוסיף ולהנגיש את השירות על פי הסבא, אך -המרכז שלנו ממוקם בכפר

 

ולפנות אלי בכל  /o.co.ilhttp://zipor.slavprאני מזמינה אתכם לקרוא יותר אודותינו בעמוד הבית שלנו 

 שאלה והתלבטות ולהפנות אלי הורים מתמודדים שעשויים להנות מהשירות שלנו

 ציפור הנפש,                      

לעוף רחוק –לחיות קרוב   
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