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 בפרדס חנה כרכור " לגדול ביחד"

המרכז לגיל הרך בפרדס חנה כרכור 
 פעילותו את מרחיב

 ג-גם לתלמידי כיתות א יעניק שירותיםהמרכז  

 קבוצות הורים, פותח קבוצת אימהות ותינוקותכמו כן, 
 והשתלמויות לאנשי מקצוע

והוא למעשה אחד המרכזים  תושבי פרדס חנה כרכור למען שנים 30כ   ישוביהמרכז לגיל הרך  פועל ב
מתוך הבנת  לקדם הישגים התפתחותיים של הילדים מטרה הוקם ב. המרכז הראשונים שהוקמו בארץ

המרכז ישוב. יילדים בלחם להורים ולהוות בית ורצון  , חשיבות ההתערבות בגיל הרךצרכי הילד ומשפחתו
יחידה . המרכז הינו לאגף החינוךהמקומית ו שייך לרשותו  של טיפול , העשרה ומניעה  מכיל עשייה  רחבה 

הצוות מורכב כולו  . החולים קופותהסכמים עם ע"י  מסובסדים בו והטיפולים מוכרת של משרד הבריאות
ינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטית  רפאות בעיסוק, קלמ - מוכרים ע"י משרד הבריאות מאנשי מקצוע

טיפולים פרא  במסגרת  מקבלים מענה מקצועי טיפולי מידי שבוע.  מילדי היישוב 140-. כ םסיכולוגיופ
טיפות ב  איתור והעשרה כניותת  המרכז מפעיל בנוסף ,.ם, קבוצתיים והדרכות הורים יפרטני רפואיים

-כבתכניות אלו משתתפים . גני הילדיםמובחלק   התמ"ת היום של ארגוני הנשים מעונותב ,ישוביב החלב
 שוב בשנה .ימילדי הי 1500

 .  6ד לגיל בילדים מגיל לידה ועלגיל הרך  הטיפול  במסגרת המרכז   עד כה התמקד  

  ג' -לטיפול בילדים בכיתות א ת המשךיחידנפתחה הורחבה הפעילות של המרכז לגיל הרך ו השנה
שכוללת, בנוסף למערך הטיפולים שכבר קיים, גם הוראה מתקנת. גם כאן קיימים הסדרים כספיים עם 

 קופות החולים.

ונפתחו  הרצאות והשתלמויות לאנשי מקצוע ולהורים מתקיימות, כן הורחבו פעילויות ההעשרהכמו 
   קבוצות להורים:

מרפאה  דליה  וינטרברגר, בהנחיית  המרכז קבוצת אימהות ותינוקות  יפתח 23.4.17 ב  - " לגדול ביחד"

ב למידה ומפגש נעים במחיר מסובסד. המפגשים בקבוצה יאפשרו מרח, (BOT)  בעיסוק התפתחותית
מעבר לאינטראקציה החברתית ולמשחק המשותף ניתן  ,. במפגשלתינוקותצעירים וההורים ל וידידותי 

יעוץ שינה, בחירת ילו משחקים מעודדים התפתחות, א -רידות הורים רביםה לשאלות המטיהיה לקבל מענ
 מסגרת טיפולית לתינוק לאחר חזרה לעבודה, סדר יום קבוע לתינוק ועוד.

הרצאות אורח של מומחים גם  ול ותכל  10:30-12:00ימי ראשון משעות מפגשים תיערך ב 6הסדנא בת 
 בהתפתחות מהמרכז לגיל הרך.

 -לעצור, להתבונן, לחשוב -) מתבוננת(פתח קבוצת  הורים רפלקטיביתית  9/5/17ב  -בהורות"מביטים "
הורות רגישה  לפיתוח ייחודייםכלים יינתנו בה  חווייתיתקבוצת הורים    -לתכנן את ההורות שליו

הצבת גבולות,  בסוגיות כמו: הוריםבקבוצה יועשר ארגז הכלים של  ה . ותקשורת מיטבית עם הילדים
 דות ומשחק משותף.יהתמודדות עם כעסים, התפרצויות זעם, פחדים, פר

 20:00  בימי שלישי בשעה ,מפגשים 12יערכו יעד שש .  שנתייםמיועדת להורים לילדים בגילאי  הסדנא   
 על כוס קפה ועוגה.  ,באווירה אינטימית ,בקבוצה קטנה

 רוט מרפאה בעיסוק -  (  ויונה זוהרMAולוגית התפתחותית ) פסיכ -את הקבוצה מנחות גלי אביים גרייבר

     . )    BOT,MAהתפתחותית ) 
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הרחבת הפעילות  תמר שבח, מנהלת המרכז לגיל הרך הפועל תחת אגף החינוך במועצה מסבירה כי :"
המקצועיות המוצעות במסגרת  לאפשר לקהל רחב יותר של תושבים ליהנות מהיכולות מבוצעת במטרה 

. אנחנו ומשמש דגם למרכזי בגיל הרך בארץ נחשב לאחד המרכזים המבוקשים באזור המרכז .המרכז
במרכז מקפידים להיות  עם היד על הדופק, לחוש את הצרכים בשטח ולספק להם מענה בהתאם לסל 

 הכלים הנרחב שברשותנו."

שנים  6-במסגרת תכנית האב לחינוך שגיבשנו לפני כ: " ינת מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול, מצי
במרכז לגיל הרך מממשת כעת שלב טיפולית יכון. היחידה האחד היעדים היה יצירת רצף מגיל לידה ועד לת

הרחבת טווח הגילאים ומתן שירות גם לילדים בכיתות  -שני מובניםכנית ומרחיבה את הפעילות בונוסף בת
זהו מהלך חשוב אשר מצטרף להרחבת ג' , וכן פנייה לכלל ציבור התושבים באמצעות סדנאות הבוקר. -א'

 ."הרואה חשיבות ברצף החינוכי פעילותו של אגף החינוך
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 ניתן להתעדכן בפעילותנו גם דרך הפייסבוק
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