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تحني رأسها أمام األط

اهداف املركز

 .1كشف وتشخيص صعوبات بتطور الطفل يف جيل مبكر جداً ،حيث أثبتت االبحاث أن التدخل
املبكر يؤثر بااليجاب عىل قدرة الطفل باستخدام القدرات املكبوته عنده .
 .2عالج شامل لألطفال الذين يعانون من التحديات التطورية.
 .3إنشاء أطر وتوفري برامج عدة إلعادة التأهيل.
 .4فعاليات أكادميية وأنشطة بحثية.

رشيحة األطفال يف املركز

املركز يستقبل الرضع من الوالدة مع صعوبات تطورية يف مجاالت الحركة التطور ّيه ،مجاالت االتصال
والسلوك ،باالضافة لألطفال الخدّج مع اعاقات مختلفة وعوامل خطر أخرى.

•طب اطفال تطو ّري.
•عالج فيزيايئ ،عالج بالتشغيل وعالج لغة كالم واتصال.
•علم النفس.
•عمل اجتامعي.
•استعامل طرق عالج حديثة ومتط ّورة مثل «سنوزلني» الغرفة البيضاء.
•ألعاب «الواقع الوهمي» واملطبخ العالجي.
•استشارة ط ّبية متكاملة :استشارة وراثية ،طب النفس للطفل ،علم األعصاب عند األطفال،
عيادة صعوبات اإلصغاء والرتكيز.
•أطر تأهيل يوميه :السكن العالجي ألتأهييل» نيتسانيم» ،البساتني للتعليم الخاص.
•مشاريع تأهيل متم ّيزة :مجموعة "يعاليم יעלים"  " ،يد عىل النبض יד על הדופק"
و "عيادة هارت ووكر הארט ווקר".
•ملحقات عالجية للمركز يف منطقة الجليل.

طب األطفال التطوري

هذا املجال يرتكز بعمله حول عملية النضج باملبنى والوظيفة الحاصل خالل تط ّور الطفل .طب األطفال
التط ّوري يعمل عىل تطوير برامج "منع وتدخل" يف الطفولة ،من املنطلق بأ ّنه خالل السنوات األوىل من
حياة الطفل يتط ّور دوره ووظيفته يف املستقبل.

األهداف

•تشخيص مب ّكر لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات العصبية التطورية.
•الكشف عن األسباب لظاهرة أو صعوبة معينة بواسطة فحص وتوضيح ط ّبي شامل.
• ّ
تدخل عالجي تط ّوري بواسطة طاقم متعدد التخصصاتـ لتطوير ودعم تام للولد.

الخدمات املعروضة باملركز

املركز لتطور الطفل

أقيم مركز تطور الطفل «زيف» بصفد عام  .1982وهو املركز ا ْالفضل واملقدام بالفحص والتقييم،
املعالجه واملراجعة يف منطقة الشامل.
هدف املركز هو استيعاب ومساعدة اْطفال واوالد ذوي االحتياجات الخاصة وغريهم الذين يعانون من
صعوبات يف التطور ،باالضافة ملنح املساعدة لكل املنخرطني يف عالج هؤالء االطفال.
أْساس عملنا املتنوع الخدمات هو العمل عىل اْعطاء الولد االحرتام واملساعدة الكافيني يف إطار واحد
واالهتامم با ْالطار العائيل ،الثقايف والرتبوي الذي يتبع له بهدف مساعدته عىل تحقيق ذاته االمر الذي
سيساعده عىل تطوير مستوى معيشته ل ْالفضل.
الخدمات املتنوعة التي يقدمها املركز تخدم العائالت وتساعدهن يف مواجهة الصعوبات ومتطلبات
الطفل عن طريق توطيد العالقة مع املؤسسات العامة(الصحه،التعليم).

الخدمات املعروضة باملركز

املركز لتطور الطفل

الخدمات املعروضة باملركز تشمل تشخيص ،عالج ومتابعة يف مختلف املجاالت،
بواسطة طاقم متعدد التخصصات:

العالج الفيزيايئ (يف مجال تطور الطفل)

املركز لتطور الطفل يشمل وحدة للعالج الفيزيايئ والتي تقوم بعالج األطفال واألوالد الذين يعانون من
مشاكل يف مجال الحركة .األمر الذي يؤثر عىل مقدرتهم يف التطور.
العالج يشمل معاينه للقدرات والصعوبات لدى الطفل  ,كجزء من عائلته وبيئته .العالج الفيزيايئ يشجع
الطفل عىل الحركة وذلك بواسطة استعامل طرق وأدوات عالجيه متنوعة ،وذلك مبشاركة ف ّعالة من
األهل.
ُ
طاقم العالج الفيزيايئ يف مركزنا أهّ ل للعالج يف مجال تطور الطفل ,وهو ّ
مطلع وملم بالتجديدات املتقدمة
يف هذا املجال يف إرسائيل والعامل.

العالج بالتشغيل

وحدة العالج بالتشغيل تخدم فئات من األطفال الذين يعانون من تأخر بالتطور ،صعوبات أو مشاكل بالتالئم
بني الحواس ،صعوبات بالحركة ،مشاكل بالرتكيز واألصغاء ،عرس تعليمي والعاهات الخلقية.
تشمل الوحده طاقم عالج ذو مهارة وتجربة  ،بطرق عالج حديثة .يقوم الطاقم بتقييم مهارات الطفل
وبحسبها يتم مع مشاورة االهل بناء برنامج عالجي بكافة مجاالت الحياة :الوظائف اليومية  ،اللعب ،التعليم،
الحياة األجتامعية.
باألضافة ،يتم أستعامل طرق وأدوات عالجية متنوعة وملمة بالتجديدات املتقدمة.

معالجة اللغة ،الكالم واإلتصال

أحد االسس املهمة لنمو الطفل هو ظهور الكلامت األوىل وتطور التواصل واإلتصال يف جيل مبكر جداً
كأساس رضوري لتطور اللغة.
يف مركز تطور الطفل يعمل املعالجني يف تحديد ،تقييم ،مراجعة ،معالجة مشاكل االتصال اللغة والكالم،
وتوفري التوجيه واالرشاد لآلباء باملواضيع املتعلقة باإلتصال وتطوير اللغة.
يستند أسلوب العالج عىل اللعب مع الولد والذي من خالله تنفذ االهداف اللغوية واألتصالية وإذا لزم
األمر تتم مامرسة وتكملة العمل يف البيت.
معالجي اللغة الكالم واإلتصال هم جزء من طاقم عالجي متعدد التخصصات يف املركز والذي يهدف إىل
إعطاء كل طفل الرعاية والدعم الذي يحتاجه ليك يستطيع تقديم أفضل املهارات واالندماج يف املجتمع.

العمل االجتامعي

مركز العمل االجتامعي ير ّكز عىل الطفل واتصاله بعائلته ،مجتمعه والثقافة التي نشاْ فيها.
تأسس الفرع للعمل االجتامعي عىل يد السيده املرحومة حانا ليفي  ،ويعمل حاليا يف الفرع العديد من
العاملني االجتامعيني والذي يشمل عملهم عدة مجاالت رئيسية :
•مرافقة ،عالج وإرشاد اآلباء ،األمهات واألطفال أثناء وبعد عملية التشخيص.
• تقديم املساعدة للعائالت يف اتصاالتها مع مختلف املنظامت يف املجتمع ( وزارة الخدمات االجتامعية ،
مؤسسة التأمني الوطني ،وزارة الصحة )...وقد تشمل املساعدة املحافظة عىل مامرسة الحقوق والوساطة
من ثم الحصول عىل الخدمات يف املجتمع لتلبية احتياجات األرسة.
•الرعاية والتنسيق للعائالت املعالجه يف املركز والتي هي عىل اتصال مع عوامل أخرى يف املجتمع.
•قيادة وإرشاد مجموعات من اآلباء واألمهات ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

تعمل وحدة املعالجون النفسانيون يف املركز لنمو الطفل مبجالني رئيسني :
•تقييم وفحص نفيس تشخييص.
•معالجة مشاكل عاطفية ,اجتامعية ,شخصية وعامة يف العائلة ويف أطر تعليمية تربوية أخرى .

املجال العالجي يشمل تقييم للنمو وفحوصات نفسانية عامة بطرق وأدوات تشخص ّيه رسمية ومالحظات عالجية مراقبة.
استعامل تلك األدوات مي ّكن املعالج النفيس من إحاطة نطاق هام وكبري باملجال التطوري واختبار التطور
من وجهة نظر متكاملة .
هذه املالحظات تساعد العائلة والعاملني واملعالجني باتخاذ قرارات للمدى البعيد ,مثل :أطار تربوي مالئم
أو برنامج معالجة عام مالئم للطفل.
يف املجال العالجي توجد اقرتاحات عدة لعالجات تضم عالج نفيس ديادي (آم-طفل)عالج نفيس خاص
للطفل ,عالج يف مجموعات ألطفال أو أهايل وكذلك أرشاد أهايل.
وسط كل ذلك يوجد تشديد عىل عالقة الطفل ببيئته ألطبيعيه وبشكل خاص بعائلته ووالديه والذين
يعتربان رشكاء فعالني يف هذه املسرية .
يتوجه للعالج رضع ,أطفال وأوالد حتى سن السادسة مع والديهم ,حيث يعانون من صعوبات بالتأقلم
مع تحديات منو مألوفة وعاديه ,مثال :انفطام من قنينة ألرضاعه  ,انفطام من الحفاضات ,صعوبات الوداع
والتأقلم إلطار جديد خارج البيت كالذهاب لروضات األطفال.
نجد لدى هؤالء األطفال أيضاً صعوبات سلوكيه عاطفيه عىل خلفية مشاكل يف النمو :عرقلة وإعاقة باألكل
والنوم  ,هواجس ومخاوف ,مشاكل اجتامعية ومشاكل يف التأقلم.

"سنوز ِلن" -الغرفة البيضاء":

سنوزلِن ،املل ّقبة أيضاً بالغرفة البيضاء ،هي بيئة متعددة الحواس بشكل مراقب.
يقوم املعالج وبواسطة خربته ومعرفته للطفل  ،مبالمئة املحفزات الحسية بالغرفة( من حيث النوع ،القوة،
الكمية ،التنظيم ) من أجل الوصول لألداء األمثل للطفل.
الطاقم العالجي بالسنوزلن يشمل معالجون بالتشغيل ،معالجون باللغة الكالم واإلتصال ،معالجون
طبيعيون ،أخصائيون نفسيون وأجتامعيون) الذي تم تأهيلهم حسب مبادئ طريقة العالج إلستخدام الغرفة).
العالج بالسنوزلن يتم أيضا بإستعامل طرق عالجية أخرى ،املالمئة لعديد من األطفال الذين يواجهون
مشاكل وصعوبات يف:
الضبط الحيس ،الرتكيز واألصغاء ،الحركة ،صعوبات عاطفية ،صعوبات باللغة واإلتصال،صعوبات يف
التعلم ،إعاقات تطويرة وغريها.
مركز تطور الطفل يشمل غرفة سنوزلن  ،التي تخدم كافة املعالجون وأطفال الروضات والبساتني املوجودة
داخل املركز .باإلضافة لودود غرفة سنوزلني أخر بالسكن العالجي التأهييل.

طرق عالج متقدمة

مجال علم النفس

طرق عالج متقدمة

زاوية تال  -العاب "واقع وهمي"

العاب الواقع الوهمي تش ّكل جزء من عامل ألعاب األطفال يف أيامنا هذه.
حيث تستعمل تلك األلعاب كأداة عالجيه ألطفال ذوي احتياجات خاصة.
البيئة املحيطة والظاهرية تثري اهتامم الطفل واندفاعه ومت ًكنه من التدرب عىل مهارات حركيه ,تفكريية،
عاطفية واجتامعيه يف بيئة أمنه.
وجدت األبحاث العالجية يف هذا املجال ،أن التدرب عن طريق العاب "الواقع الوهمي" يساعد ويؤدي
لتحسني أداء الطفل يف بيئته ألطبيعيه.
أقيمت يف مركزنا زاوية مجهزّه بتشكيله من هذه األلعاب للعالج والتأهيل وكذلك ملتعة األطفال.
أقيمت الزاوية بفضل تربع سخي من عائله صديقتنا أملعالجه الفيزيائية تال أبراهام رحمها الله ,والتي
توفيت بحادث طرق.

املطبخ العالجي

يف مركز تنمية وتطور الطفل تم إنشاء مطبخ عالجي إلعادة التأهيل ،والذي ُصمم لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة والصعوبات التطورية يف مجاالت مختلفة.
العالج يتم بشكل فردي أو ديناميكة األم  --الطفل أو مجموعة ،وفقا الحتياجات الطفل وأهداف العالج.
يستخدم املطبخ الطبخ كأداة عالجية تتعلق مبجاالت مختلفة من عمل األطفال :
االعامل اليومية – تعلم املهارات الحياتية وفقاً لعمر الطفل والرغبة يف تشجيع أقىص قدر من االستقاللية
والشعور بالكفاءة.
التنظيم الحيس  -تجربة متعددة وتتضمن التجربة الحسية التي تشجع الطفل عىل تجربة مواد مختلفة.
املهارات الحركية  -لتحسني وظيفة الحركة.
مهارات ادراك وتعلم  -تحسني التخطيط و تنفيذ املهمة يف تسلسل ،االنتباه والرتكيز  ،مهارات التعلم
املختلفة (الرياضيات  ،الكتابة والقراءة).
مهارات االتصال واللغة  -تطوير مهارات اللغة والتواصل بني االفراد.
املهارات االجتامعية \ العاطفية – التطرق لصعوبات عاطفية متنوعه عند الولد ذاته ومع املجتمع.
للتغذية أهداف عالجية كثرية وليس فقط املتعة أو االنخراط يف العمل ،ويستخدم العالج بالطهي كعالقة
فريدة من نوعها تشك ّلت حول إعداد الطعام ملساعدة الطفل بالتقدم والتطور وفقا الحتياجاته وقدراته.

األطر التأهيلية

األطر التأهيلية

السكن العالجي ألتأهييل "نيتسانيم"

مخصص ألطفال ذوي أعاقات
ويعترب هذا السكن أطار تربوي عالجي حيث يتواجد مبركز منو الطفل وهو ّ
بالنمو بدرجات مختلفة بني األعامر نصف سنه وحتى ثالث سنوات  ,منهم من مير بعالج وهو تحت
مراقبة املركز وآخرون عولجوا مبراكز أخرى .
يصل األطفال إىل السكن متوجهني من جميع أنحاء املنطقة بتوصية من لجنة تقييم خاصة بوزارة الرفاه.
السكن مش ّغل عىل يد املركز لنمو الطفل تحت رقابة وزاريت الرفاه والصحة حيث يشمل طاقم العاملني
هناك عاملني ماهرين ذوي تأهيل وتجربه يف مجال الرتبية الخاصة .
يعمل السكن ستة أيام يف األسبوع.
تواجد األطفال فيه مي ّكنهم وعائالتهم العيش مبجرى حياه منتظم سليم ونوعي قدراإلمكان  ,وسط تقييم
العالج األمثل للطفل.
عالجات ,خدمات وفعاليات يف السكن
يوضع برنامج عالجي مر ّكز ومك ّثف وشخيص لكل طفل متواجد طبقا الحتياجاته.
تشمل العالجات وسلة الخدمات :معالجة فيزيائية ,عالج بالتشغيل ,معالجة باللغة الكالم واالتصال ,عن
طريق املوسيقى ومبجموعات كالذهاب برحله.
تعمل يف السكن عاملة اجتامعية تق ّدم خدمات ملجموعات أهايل ,مستشارة نفسيه وعاملة تغذية حيث
تقدم خدمات واستشاره صحية.
أهداف اإلطار
هدف إقامة السكن أوالً وأخر ُا هو منح عالج شامل بكل املجاالت العالجية للتمكن من مساعدة األطفال
بالنمو بالشكل األمثل واألفضل ومساعدة األهل بالقيام مبجرى حياة عادي قدر اإلمكان.

البساتني للتعليم الخاص

مجموعة البساتني للتعليم الخاص موجودة داخل مبنى املركز وتعمل مبشاركة وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة.
املجموعة تضم أربعة بساتني ألطفال صفد وضواحيها ،الذين يعانون من تأخر بالتطور ويشمل -إعاقات
جسدية صعبة ،من أجيال ثالث سنوات وحتى ست سنوات.
بالبساتني يتعايش أطفال وطاقم عمل متعدد القوميات والديانات يهود ،إسالم ،مسيحيون ودروز.
طاقم العمل مؤهل وذو خربة مبجال التعليم الخاص.
البساتني تعمل كافة أيام األسبوع .باألعياد والعطل ،يعملون بنطاق مخيم وبحسب تعليامت وزارة
الرتبية والتعليم.
باألضافة اىل برنامج التعليم الخاص يتلقى األطفال عالجات تشمل :العالج الطبيعي ،العالج بالتشغيل ،
العالج باللغة كالم واالتصال وعالج بالتعبري والفن.
باألضافه لذلك تقدم لألطفال فعاليات مبجال املوسيقى ،الرياضة والتحديات جسدية.
نحن نصبو إلنتاج عمل تربوي الذي يكون منوذج مهني يدعو للمحبة والعطاء ألتاحة فرصة لحياة أفضل
وذو معنى لألطفال وعائلتهم.

مشاريع خاصة

مشاريع خاصة

مرشوع تأهييل " يعيليم -יעלים"

بأطار املركز يقام مرشوع تأهييل " يعيليم " لألوالد املصابون بشلل أطفال وخلل يف الجهاز العصبي-
العضيل من جيل ست سنوات وحتى مثاين عرشة سنة.
"يعيليم" هو نادي تأهييل الذي يزود لألوالد برنامج تأهييل خاص وجامعي الذي يالئم أحتياجاتهم
الجسدية ،العقلية ،االجتامعية والعاطفية.
املرشوع يعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون ،منظمة " أيالن" ووزارة الرتبية والتعليم.
األوالد املشاركون باملرشوع ،يتعلمون مبدارس عادية ويتعايشون مع أوالد من دون أعاقات جسدية.
الفعاليات متكن األوالد من تجربة تجارب مختلفة مع اوالد جيلهم ،التي لها دور مهم بنمو وتكوين الهوية
الشخصية ويزيد من األحساس باملقدرة.
املجموعة تلتقي ثالث مرات باألسبوع ،يف ساعات ما بعد الظهر لفعاليات بساعات الفراغ والتي تشمل:
سباحة عالجية ،ركوب خيل عالجي وعالج بالطبخ.
طريقتنا العالجية هي رؤية الولد بكافة مهارتة وأحتياجاتة املتغرية واألستجابة لهم.

"يد عىل النبض"

"يد عىل النبض " هو مرشوع دورات عالجيه الذي يعمل بأطار املركز ويستجيب ألحتياجات فئات شامله
من األوالد الذين يعانون من مشاكل باألصغاء والرتكيز ،مشاكل حسية ،مشاكل بالحركة ومشاكل عاطفية
وأجتامعية.
هذه الدورات تقام من قبل فريق عمل عالجي مختص.
هدف املرشوع هو مساعدة الولد عىل بناء وسيلة مواجهة طبيعية عىل الصعيد الشخيص واألجتامعي،
لتشجيع الدافع واألرادة ولبناء ثقة بالنفس وإحرتام الذات عن طريق األصغاء لحاجيات اآلخرين بالفرقة،
مع التشديد عىل التأقلم األجتامعي واليومي.
الدورات العالجية تشمل :عالج بالكاراتيه ،عالج ريايض وعالج بالطبخ .باألضافة للعالج بالتشغيل ،العالج
الطبيعي والعالج العاطفي.
يتم مالمئة برنامج عالجي خاص بكل شخص بالفرقة.
هنالك أهمية كربى للتعاون بني األهل وفريق العمل املعالج ،بهدف تشجيع الولد لحصاد مثار مجهوده
التي تكون املفتاح للنجاح.

"هارت ووكر" هو جهاز ميش لتأهيل أطفال ذوي شلل دماغي عصيب ,أو ذوي أعاقات بالتوازن والحركة
والذي طور عىل يد ديفيد هارد  ,مهندس طب بريطاين.
يرتكب الجهاز من نظام ملساندة الظهر والرجلني مركب عىل عجالت  ,معدل خصيصاً لكل طفل حيث
مي ّكن األطفال من امليش بدون مساعده أو استعامل أيديهم  ,ومينحهم الفرصة لتجربة التنقل الحر
واملستقل  ,طاقم العيادة مد ّرب ومؤهّ ل حرصياً عىل يد ديفيد هارت ملالمئة أجهزه امليش لألطفال كل
حسب إعاقته واحتياجاته.
تقدم الخدمات يف مركزنا يف مدينة صفد ويف أطر أخرى كصفوف العالج الخاصة يف أنحاء البالد .تشارك
وزارة الصحة بتمويل الجهاز لألطفال عن طريق مركز لويس ملساعدتهم وتأهيلهم من جديد.

املشاريع املستقبلية يف املركز

يف إطار العمل املشرتك يف املركز ،نقوم بالتخطيط وتنفيذ برامج لرشيحة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
والعائالت ،من أجل تحسني جودة حياتهم .بعض الربامج تنفذ بالتعاون مع املجتمع.
املشاريع املستقبلية تشمل بناء مبنى جديد للبساتني ،عملية تجديد وتوسيع بنية املركز ومن ثم اضافة
بركة عالجية واضافة العالج املايئ ،كذلك إنشاء مشاريع عالجية وتاْهيلية .

عيادة"اإلصغاء والرتكيز"

أملاسه لتشخيص ومراقبة أطفال مع  ADD/ADHDوهي
أقيمت العيادة كخدمه خاصة بسبب ألحاجه ّ
إعاقة ذات يّ
تفش مل ّ
تشخص بعد بشكل وايف.
العيادة مخصصة ألطفال بني االعامر 18-5سنوات ,والذين توجهوا بتوصية من أطباء وعاميل تربية من الجليل.
تعمل العيادة مبساعدة طاقم مسؤول من املركز الطبي وكخدمة مشرتكة بني قسم األطفال ,عيادة الصحة
النفسية لألطفال والشباب وكذلك املركز لنمو الطفل.
تشمل الخدمة تشخيص ومراقبة التقدم يف النمو والعالج ,مبا يف ذلك برامج متنوعة منها إرشاد األهايل,
دورات وفعاليات لتحسني املهارات التعليمية واالجتامعية لألطفال.

املشاريع املستقبلية

كمركز لتطور الطفل الذي يعمل يف التحديد ،التشخيص والعالج لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة املتنوعة،
يقدم املركز مجموعة متنوعة من الدورات لتطوير مجاالت الخربة املخصصة للمهنيني العاملني يف مجال
التطوير ،التعليم والتأهيل:
حلقات دراسية لطاقم العاملني يف املجال الطبي والتعليمي.
حلقات دراسية وتدريبية ألطباء األطفال وأطباء األرسة واملمرضات .
توسيع التدريب الخاص واالرشاد ألولياء األمور من خالل ورش العمل ومجموعات الدعم.
تدريب الطلبة يف املهن الصحية والتعليم الخاص.
االتصال مع مؤسسات التعليم العايل .

مركز للدراسات

عيادة "هارت ووكر"

مركز للدراسات ،االرشاد وتدريب
األنشطة األكادميية

طاقم املركز:

مديرة املركز :دكتور سيليا كوزيكوف
مركزّي املجاالت العالجية:
علم النفس :شلوميت كونتوفسيك
العمل االجتامعي :معيان ايتي اشكنازي
عالج اللغة كالم واتصال :هجار فريست
العالج الطبيعي :اورنا تسوك
العالج بالتشغيل :مريام بوتسري
مسؤولة البساتني :شلوميت بن ايشاي
مديرة السكن التأهييل :اسرتيجا جولدنزون
سكرترية املركز :حنا حسيده

املركز العالجي زيف
 100سنة من الصحة

املركز لتطور الطفل عىل اسم سبينغولد ،املركز الطبي "زيف" ،صفد
هاتف  ،04-6828043/13فاكس 04-6828040
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