המרכז לטיפול רגשי בילד במבוגר ובמשפחה
בבית איזי שפירא ברעננה

נפתחת קבוצת לימוד והדרכה לאנשי מקצועות הבריאות
שתעסוק בהיבטים הרגשיים של הטיפול בילדים עם מוגבלות
בית איזי שפירא עוסק שנים רבות במתן מגוון שירותים לפעוטות ,ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות ולבני המשפחה
שלהם .מרפאות בעיסוק ,פיזיותרפיסטיות וקלינאיות תקשורת ,נחשפות בעבודתן עם אוכלוסיה זו ,לטווח רחב של
קשיים התפתחותיים ,ממצבים קלים ועד מצבים מורכבים מאוד .עם הזמן התגבשה אצלינו ההכרה שיש צורך
להטמיע בעבודה זו גם את החשיבה הרגשית ,חשיבה המאפשרת ליווי שלם יותר של הילד והוריו ,והופכת את
ההתערבות המקצועית החשובה לאפקטיבית יותר.
אחרי פיתוח והתנסות בתחום זה ,ואחרי קורס ממוקד דו שנתי שיזמנו ופיתחנו עם משרד הרווחה בתחום זה ,אנחנו
שמחים להודיע על פתיחה של קבוצת הדרכה לאנשי מקצועות הבריאות המטפלים בילדים.
הקבוצה באה לענות על צורך הקיים אצל אנשי מקצועות הבריאות לתת מקום להתבוננות בהיבטים הרגשיים
המתעוררים בעבודתם עם ילדים עם קשיים התפתחותיים ,וזאת כמובן על בסיס ההיבטים המקצועיים היחודיים
של כל אחד מהמקצועות הללו.
הגישה שאנו מציעים מאפשרת לאנשי המקצוע ,להתבונן על ההתפתחות הגופנית והנפשית של הילד בצורה אינטגרטיבית,
להכיר ולשקף את ההיבטים הרגשיים העולים במפגש הטיפולי ,ולהגיע כך לתובנות רחבות ומקיפות יותר וגם לתוצאות טובות
יותר ,בהתערבות המקצועית היחודית שלהן.
המפגשים יעסקו בהכרת התהליכים הרגשיים המעורבים בעבודה הטיפולית וביכולת להתבונן ולשקף אותם .נעשה זאת
דרך התנסות ,דוגמאות קליניות ,והדרכה על מקרים שיביאו המשתתפים.
המנחים הינם שני אנשי צוות מהמרכז לטיפול רגשי בבית איזי שפירא ,שיש להן נסיון וידע רב בתחום המוגבלויות ,ובהדרכה
של אנשי מקצועות הבריאות.
שפי משיח -מטפלת משפחתית ,אנליטיקאית קבוצתית וקלינאית תקשורת .ניהלה את היחידה להתפתחות הילד בבית איזי
שפירא.
פנינית ליבוביץ -פסיכותרפיסטית ,מטפלת במוסיקה ,מנחת קבוצות ומדריכה אנשי מקצועות החינוך והבריאות בתחום
המוגבלויות והאוטיזם.
למי מיועד? הקבוצה מיועדת לפיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,קלינאיות תקשורת ואנשי מקצועות טיפוליים נוספים
העובדים עם ילדים שיש להם קשיים התפתחותיים ,ומטופלים עם קשיים בויסות ובהתארגנות או מחלה מתמשכת.
זמנים ומקום המפגשים יערכו בבית איזי שפירא ברעננה ,בשעות הערב .יתקיימו  12מפגשים שבועיים של שעה וחצי
כל מפגש .הקבוצה תפתח בתחילת שנת הלימודים האקדמית הקרובה.
* מספר המשתתפים מוגבל .מצופה מהמשתתפים להגיע לכל המפגשים.
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