איגרת עמותת אפי  -אספרגר ישראל
אוקטובר 2013
חברים יקרים,
אנחנו שמחים לשלוח לכם את איגרת אוקטובר ובה מידע שוטף על פעילות העמותה ומידע שהגיע אלינו מגופים אחרים .אנחנו
רואים באיגרות שלנו מעין "כיכר שוק" המרכזת מידע רלבנטי על העשייה הקשורה לתסמונת ,בתחומי הטיפול ,החינוך ,התעסוקה,
הדיור והמחקר .אנו קוראים למציעי השירותים המיועדים לילדים ובוגרים עם אספרגר ומשפחותיהם להשתמש בערוצים שלנו
להפצת המידע .ברוב המקרים אנחנו מכירים את נותני השירותים וגם מקיימים פגישות אישיות עם אנשים המציעים שירותים
חדשים ,עם זאת ,חשוב לנו לומר שאין לנו אפשרות מקצועית ומעשית לבדוק כל שירות .משום כך אנחנו ממליצים להורים לקיים
בדיקות נוספות ומעקב שוטף כדי לבחון את מידת ההתאמה של השירות לבניהם ובנותיהם.
בינואר הקרוב אנחנו מתכוונים לפתוח קורס מתנדבים נוסף .הקורס הראשון שפתחנו הניח את התשתית לפרויקט התעסוקה שלנו,
ומשתתפות הקורס השתלבו בפעילויות העמותה השונות .אנחנו מאמינים שגם הקורס הנוסף יביא אלינו כוחות חדשים ורעננים
ויאפשר לנו להרחיב את פעילותינו .נשמח לקבל מכם משוב על פעילותינו ,כל מידע או עצה מבורכים תמיד.
שולה שירן
יו"ר עמותת אפי – אספרגר ישראל
וצוות משרד העמותה
להרשמה כחבר חדש בעמותה לשנת  2013ולתשלום דמי חבר לחברי עמותה ותיקים הקש כאן.

תעסוקה ולימודים
פרויקט התעסוקה של עמותת אפי – אספרגר ישראל נמשך ואנו מחפשים מתנדבים לסיוע בפרויקט .למעוניינים בפרטים נוספים
על אופי ההתנדבות אנא הקישו כאן.
באתר ניתן לקרוא אודות הפרויקט ,ישנה אפשרות להרשמה לפרויקט ,וכן דוחות התקדמות .לפרויקט התעסוקה דרושות משרות,
זמניות וקבועות ,חלקיות וגם מלאות.
תודה להורים אשר מעת לעת מפנים אלינו מידע על משרות במקומות העבודה שלהם ,אנו נשמח להמשיך לקבל מידע על משרות
המתפרסמות בכל מקרה לציבור הרחב .עזרו לנו לעזור להם ...ניתן להפנות מידע במייל לeffie.taasuka@gmail.com :

מרכז בולבי  -המרכז לטיפול ולחינוך בעזרת בעלי חיים תוכנית שיקום והכשרה מקצועית לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים .התכנית
נועדה להכשיר בוגרים בעלי צרכים מיוחדים למקצוע " מסייע בפעילויות חינוך ושיקום בעזרת בעלי חיים" וכן לעזור להם לטפח
מיומנויות הנדרשות לתפקוד היומיומי ,מציאת תעסוקה ,השתלבות בשוק העבודה ,וכן להיטמעות בקהילה.

דיור
תכנית 'דיור נתמך' מיועדת להעניק ליווי ותמיכה לשילוב לחיים עצמאיים בקהילה.
אנשים עם תסמונת אספרגר ,בגילאי  21-55המעוניינים לעבור להתגורר באופן עצמאי או שכבר חיים באופן עצמאי אך זקוקים
לליווי ,תיווך סיוע והכוונה מוזמנים לקחת חלק בתכנית חדשה וייחודית ביוזמת "מסד נכויות" )מסד נכויות היא שותפות של ג'וינט
ישראל ,ממשלת ישראל -משרדי הרווחה והבריאות ,המוסד לביטוח לאומי וקרן משפחת רודרמן( ובשיתוף רשויות מקומיות.
עמותת אפי  -אספרגר ישראל שותפה לליווי וההדרכה לצוותי הדיור הנתמך בשלב גיוס המועמדים עם אספרגר לתכנית.
התכנית כוללת :ליווי והדרכה של מתאמ/ת טיפול ומדריכ/ה לקידום חיים עצמאיים ,סיוע במציאת דירה ,תיקונים קלים בבית,
תכנון כלכלי ,הכוונה והדרכה לניהול חיים עצמאיים ,מיצוי זכויות ,תיווך לשירותים למציאת תעסוקה ,שילוב חברתי ומענים בעת
חירום אישי .לפרטים נוספים.

חיי חברה ופנאי
מחוברים  -המרכז לחוגים חברתיים  -הקניית מיומנויות חברתיות באמצעות קבוצות וחוגים לילדים ,נוער ובוגרים עם קשיים
חברתיים לרבות .ASD
״דרך העיניים שלנו״ קבוצות למיומנויות חברתיות באמצעות מצלמת הווידיאו .באמצעות לימוד הכלים הקולנועיים נלמד ליצור
יחד סרטים ולהתבונן על עצמנו ועל אחרים .בעבודה משותפת ניצור קבוצה מלוכדת ויחד ניישם נלמד ונתרגל מיומנויות חברתיות
ותקשורתיות .לפרטים נוספים.
נפתח קורס צילום חווייתי )במכון שילת( לבני נוער בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה ,הבנת רגשות ,שפת גוף ומסרים בלתי
מילוליים באמצעות תמונה .מועד פתיחת הקורס :אוקטובר  2013לפרטים נוספים.
נפתחות קבוצות לקידום כישורים חברתיים לילדים ובני נוער בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה )במכון שילת( .מועד פתיחת
הקורסים :אוקטובר  .2013תוכנית הקבוצות : 30מפגשים חד שבועיים .התוכנית מבוססת על עקרונות הגישה הקוגניטיבית-
התנהגותית  (CBT).המפגשים מתקיימים באווירה תומכת ויצירתית תוך שימוש במשחקים ,שיחות חברתיות ופעילויות מגוונות.
לפרטים נוספים.
מרכז 'צמיחה' )וראייטי( מזמין ילדים עם קשיים חברתיים או הפרעות בתקשורת לפעילות חברתית בקבוצה ,המונחית על-ידי שתי
מנחות מקצועיות .לפרטים נוספים.
מעגל נשים " -זמן של ביחד " -נשים עם אספרגר בנות  +20המעוניינות להכיר נשים נוספות ולעבור תהליך משמעותי במרחב של
קבלה ,פשטות והבנה הדדית .לפרטים נוספים.
הבית של רונית הפעלת קבוצות חברתיות למטרת התפתחות אישית וחברתית .פעילויות ואירועים חברתיים  -מסיבות ,ערבי שירה,
סרטים ,הרצאות ,הופעות ועוד .טיולים ברחבי הארץ ,טיולים ברחבי העולם .מרחב מוזיקלי – העצמה במוזיקה ,להקה ווקאלית
ופרויקטים מוזיקליים .סטודיו לאמנות  -חיזוק יכולות חברתיות באמצעות אומנות .קורסים וסדנאות  -קולנוע ,בישול ,אפייה,

ניהול אישי ,כתיבה יצירתית,דרמה ותאטרון .בחזרה לגוף  -חיבור ל"אני" דרך הגוף בעזרת כושר גופני ומחול.
"בדרך לזוגיות" קבוצת פנויים פנויות חדשה לנשים וגברים עם קשיים בתחום התקשורתי ,החברתי והיחסים הבין אישיים .לפרטים
נוספים.
חוג תיאטרון במתנ"ס ליאו בק לחברי תכנית רעים ולקהל הרחב.
מרכז צמיחה )וראייטי( מזמין לתכנית המשך טיפולית לילדים )גילאי  (4-6עם בעיות תקשורת .התכנית ממומנת על ידי סל הבריאות
המקדם של משרד הבריאות ,השתתפות ההורים וסבסוד של מרכז וראייטי ירושלים.

תוכנית "משחק החיים"  :פעילות גופנית ,חברתית וקידום בריאות לבוגרים עם צרכים מיוחדים .הפעלת קבוצת כדורגל חברתית או
ספורט אחר ,לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ,הפועלת על בסיס שבועי לאורך שנת הפעילות .לפרטים נוספים

מרכזי אבחון
נפתח מרכז בית אחד בשרון  -במרכז נעשים אבחונים .נפתחות קבוצות לרכישת מיומנויות חברתיות לילדים בגילאי בי"ס יסודי וקבוצות
למתבגרים .התכנית מבוססת על מודל  PEERSשפותח באוניברסיטת  UCLAבארה"ב ויעילותו הוכחה מחקרית) .מצורפים עלונים
לקב'  PEERSו  .(CFTנפתחת קבוצות הורים לילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה עם קשיי ויסות ובעיות התנהגות )מצורף עלון
(Incredible Years

מאמרים וכנסים
תסמונת אספרגר לעומת לקות למידה לא מילולית :מה ההבדל? מאת :ד"ר עירית כהן
"לקות למידה לא-מילולית מוגדרת כלקות למידה ואינה נכללת בין תסמונות הקשת האוטיסטית ,בעוד שתסמונת אספרגר נכללה עד
כה בספקטרום האוטיסטי .מהמובא במאמר זה ניתן להסיק כי פרופיל הקשיים והכשרים של אספרגר דומה לפרופיל של לקות
למידה לא מילולית ברמה התפקודית התקינה ואף גבוהה של הילד ובעיקר בקשיים בהבנת מפה חברתית וביצירת קשרים בין-
אישיים .כמו לילדים עם אספרגר ,לילדים עם לקות למידה לא-מילולית יש קשיים בהבנת תקשורת בלתי מילולית של שפת גוף,
הבעות פנים ואינטונציות; הבנה "בין השורות" וחוש הומור .".למאמר המלא
לקות תקשורת חברתית – פשר החידה .כנס בתאריך .10.11.13

