איגרת עמותת אפי  -אספרגר ישראל
יולי 2013
חברים יקרים,
האסיפה הכללית של העמותה התקיימה ב . 25.7.13 -האסיפה אישרה את דו"ח וועדת הביקורת ואת הדוח הכספי ואת הדוח
המילולי של העמותה ובחרה את חברי הוועד לשנת הפעילות  .2014 – 2013אל חברי הוועד היוצא הממשיכים בתפקידם הצטרפה
ליאור עידן ,ואנחנו מקבלים בברכה את חברותה בוועד.
לאחרונה מגיעות אלינו שאלות רבות על ההשפעה שתהיה לשינוי בהגדרת התסמונת ב –  DSM-5על זכויותיהם של ילדים ובוגרים
עם התסמונת ,על טיב השירותים שיקבלו ועל אופן שילובם בחברה .האמת היא שעדיין איננו יודעים ,ונדמה לי שלחוסר הידיעה שלנו
שותפים גם אנשי מערכות החינוך והרווחה ואנשי המקצוע השונים .אבל ,מנקודת המבט של העמותה השינוי בהגדרה דווקא מחייב
אותנו להגביר את פעילותינו בהדגשת ייחודה של התסמונת ,ולדאוג לכך שהשירותים המיועדים באופן ספציפי לאנשים עם אספרגר
לא ייפגעו .שינוי בהגדרה אינו יכול לשנות את יכולותיהם ואת קשייהם המיוחדים של ילדינו ואת העובדה שהם זקוקים לפתרונות
מתאימים להם.
צוות העמותה ייצא לחופשת קיץ בין התאריכים  16.8.13 - 28.7.13ומשרד העמותה יהיה סגור .במקרים דחופים תוכלו להשיג אותנו
במייל של המשרד.
בברכת קיץ נעים,
שולה שירן
יו"ר עמותת אפי – אספרגר ישראל
להרשמה כחבר חדש בעמותה לשנת  2013ולתשלום דמי חבר לחברי עמותה ותיקים הקש כאן.

תעסוקה
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 )דוח עדכני מצוי כאן(.
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 :

איתור מועמדים עם תסמונת אספרגר להכשרה ושילוב בבדיקות תוכנה  -לפרטים נוספים הקש כאן.

דיור
תכנית "דיור נתמך" הינה תכנית חדשה בקהילה ,המצויה על רצף שירותים תומכי דיור לאנשים עם מוגבלויות שונות.
התכנית היא יוזמה של מסד נכויות )מסד נכויות היא שותפות של ג'וינט ישראל ,ממשלת ישראל -משרדי הרווחה והבריאות,
המוסד לביטוח לאומי וקרן משפחת רודרמן( .התכנית מופעלת בשיתוף רשויות מקומיות.
מחודש מרץ  ,2013העמותה מבצעת את הליווי וההדרכה לצוותי הדיור הנתמך בשלב גיוס המועמדים עם אספרגר לפרויקט.
הפרויקט מופעל בשלב זה בשלושה אזורים:
•

באזור הצפון :חיפה ,קריית ים ,קריית אתא ,נהריה) .עמותת כיוונים(

•

באזור המרכז :רמת גן ,רעננה ,רמת השרון) .אדנם(

•

באזור הדרום :אשדוד) .חברת שלו – לפרטים נוספים(

רכז הפרויקט הינו יונתן דרורי שערך את סקר מיפוי הצרכים .אנחנו מאמינים כי שיתוף הפעולה עם הג'וינט )המממן את הפרויקט(
יסייע לעמותה להרחיב ולשפר את השירותים הניתנים היום לבוגרים עם אספרגר.
אם אתם מעוניינים או מכירים מועמדים המתעניינים בשירות באזור אשדוד אנא פנו אלינוeffie.site@gmail.com :

קייטנות ,פעילויות וזכויות קיץ 2013
ריכזנו רשימת קייטנות וזכויות לקראת הקיץ בהתבסס על מידע שנאסף על ידי ארגון "בקשר" .ברשימה מופיעה גם פעילות קיץ
חברתית למתבגרים )גילאי  (12-21עם לקות התפתחותית וקשיי תקשורת במכון ארגמן )לשעבר מכון רם(.

סדנת צילום חווייתית לבני נוער .הבנת סמלים רגשיים ,שפת גוף ומסרים בלתי מילוליים באמצעות תמונה .לפרטי הסדנה.

טיול לצפון איטליה בתאריכים  27.8.13-13.9.13לצעירים בתפקוד גבוה מאוד.

ישיבות ומכינות קדם צבאיות
מתוך מכתב שהתקבל בעמותה:
"ברצוני לעניין אתכם בפרטים על התוכנית החדשה שהישיבה החליטה לקחת על עצמה לטובת משימה לאומית.
לפני כשנה וחצי פנה אלינו אבא של תלמיד י"ב לקבל את בנו לישיבתנו .הבן מאופיין כלוקה בתסמונת אספרגר ומתקשה למצוא
מקום לימוד תורני שיקלוט אותו .החלטנו להירתם למשימה יחד עם תלמידי הישיבה וההצלחה שלנו היתה בע"ה מעבר למצופה.
אחד הסימנים לכך היה שאע"פ שבלשכת גיוס דחו את בקשתו להתגייס ,ולאחר שנה בישיבה ,הצבא החליט שאכן הוא התקדם
מבחינה אישית באופן מרשים ולאחרונה הוא התגייס לצה"ל.
בימים אלו אנו מראיינים תלמידים בוגרים לקראת קליטת קבוצה בשנת הלימודים הבאה.
בברכה ובתודה

מוטי תורן
מנהל הישיבה"
פרטים נוספים ודרכי יצירת קשר מצויים במכתב המלא

ספרות מומלצת
הספר פרויקט רוזי התווסף לרשימת הספרות המומלצת שבאתר .ניתן לעיין ב 2-פרקים מתוך הספר כאן.

חיי חברה ופנאי
נפתחת קבוצה חברתית חדשה למבוגרים עם אספרגר במרפאת קשת בשיבא .לקבוצה שתי מטרות עיקריות (1 :מתן מקום בטוח
לשיתוף ,היכרות עם אנשים חדשים ,ופעילויות חברתיות מהנות ו (2 -רכישת מיומנויות חברתיות וניהוליות לסיוע בהשגת מטרות
חברתיות של חברי הקבוצה .לפרטים נוספים ,בבקשה לפנות ל03-5303756 keshet@sheba.health.gov.il :
מרכז "בית אחד"  -קבוצה לפיתוח מיומנויות תקשורת לבוגרים )גילאי  .(20-30פלייר על הקבוצה.

קבוצה חברתית לנערים ,הקבוצה תפעל פעם בשבוע לשעתיים .הפעילויות במסגרת הקבוצה הן הזדמנות מצוינת עבור הנערים
לרכוש חברים לחיים ,לבלות זמן איכותי ומהנה ,לפתח מיומנויות תקשורת ולהעצים את תחושת העצמאות שלהם .בהדרכת דקל בן
יוסף ובלווי צוות רחב ומיומן.
לפרטים  : nufarcohenn@gmail.comנופר 054-6288216

במכון שילת מתארגנת קבוצה חברתית למבוגרים צעירים .הקבוצה תיפגש אחת לשבוע בימי רביעי בשעה  .20:30משך המפגש שעה
ורבע .באווירה נעימה ותומכת ,עם שתייה חמה ועוגיות .הזדמנות להעלות תכנים חברתיים ובינאישיים והכנה חברתית ורגשית
לקראת השתלבות במסגרות חדשות .בהנחיית סמדר ידגר ,תרפיסטית בהבעה ויצירה ,מנחת קבוצות תקשורת חברתית.

הקל"ב )קשר ,למידה ובילוי(  -במכון ארגמן )לשעבר מכון רם( מפגשים חברתיים לבני  25-40עם לקויות ,קשיים ושונות בצפון.
לפרטים נוספים הקש כאן.
בגוש דן  -ערבי בילוי ולמידה חברתית למתבגרים עם שונות ,לקויות וקשיים התפתחותיים במכון ארגמן )לשעבר מכון רם( .לפרטים
נוספים הקש כאן.

תכנית "רעים" הינה מסגרת חברתית  -העשרתית תומכת המופעלת על ידי החברה למתנ"סים וקיימת במתנ"סים ברחבי הארץ
ומטרתה לתת מענה לבוגרים ,נוער וילדים המתמודדים עם קשיים ובידוד חברתי על רקע של לקויות תקשורת ,למידה והסתגלות.
נפתחות קבוצות חדשות לילדים ונוער בתוכנית "רעים" :רמת גן ,מעלה אדומים ,קדימה צורן ,חיפה ובנימינה!
לבירור פרטים בנוגע לקבוצות השונות )הסניפים בארץ( יש לפנות למשרדי החברה למתנ"סים ,בטלפון  073-2870208או לבקר באתר
שלנו.

חדש במרכז מפת"ח הרצאה מאת גילי קימור ,סטודנט בן  ,22המאובחן כבעל תסמונת אספרגר ,סטודנט מצטיין באוניברסיטה אשר
כתב גם ספר שירה .ההרצאה תיערך 'במרכז לפיתוח תקשורת חברתית )מפת"ח( ומעורבות בקהילה' בתאריך  10.8.13בשעה 20:00
בערב" .מחוברים"  -קבוצה לפיתוח תקשורת חברתית במודיעין .פלייר על הקבוצה.

שירותים לבני משפחות
קבוצת ההורים של עמותת אפי – אספרגר ישראל
החלו מפגשי קבוצת ההורים בהנחיית שתי עובדות סוציאליות .כפי שכבר פרסמנו ,יתקיימו  12מפגשים שבועיים .בקבוצה הנוכחית
משתתפים הורים לגילאי  20עד  .35הקבוצה הפועלת עכשיו היא ניסיון ראשון שלנו בהפעלת קבוצות תמיכה .לאור הניסיון שנרכוש
במהלך פעולתה נשקול את אופן הפעלת קבוצות תמיכה של העמותה בהמשך.

הורים להורים – בסניף קשר חיפה והצפון
הורים לילדים מיוחדים ,אנחנו איתכם ברגע הזה ! אם אתם לא רוצים להיות לבד ברגע הזה ,אם אתם רוצים להיות עם מישהו
שיודע מה עובר עליכם ומה אתם חווים ...צרו איתנו קשר ! להזמנה הקש כאן.
אנו מזמינים למפגש אישי עם הורים שיש להם הרבה מקום בלב ורוצים להיות איתכם ברגע הזה .הליווי הינו אישי ,מוגבל במספר
מפגשים ,מקום המפגש יתואם איתכם ואינו כרוך בתשלום .לפרטים המלאים.

מחקרים
אזור המחקרים באתר עודכן ומעתה ניתן לקרוא ולהתעדכן במחקרים המתבצעים בימים אלה בנוחות.
בקשה להשתתפות במחקר אקדמי :מרכיב הפרימינג הסמנטי בהבנת הנקרא אצל אוכלוסיה עם ) ASDעל הרצף של האוטיזם
בתפקוד גבוה(
שלום,
אני תלמיד לתואר שני בחינוך מיוחד אונ' ת"א ,אב לבוגרת על הרצף ,מחפש נבדקים ונבדקות מגילאים  13עד כ  30עם  ASDבתפקוד
גבוה לצורך מחקר הקשור לתחום הבנת הנקרא ,המשמעותי מאד עבור ילדינו .הניסוי מתבצע באמצעות אפליקציה במחשב נייד יוכל
להתקיים בביתכם או במקום אחר שיהיה שקט ונוח לכם בתיאום מראש .משך הזמן שייקח הוא מפגש אחד שימשך לא יותר
משעתיים .אפשר שהורה יהיה נוכח בזמן ביצוע הניסוי ,אך לא הכרחי .אודה לכם אם תאשרו את השתתפות ילדכם \ השתתפותך
במחקר ותחזירו אלי דואר ל  sharirh@gmail.comאו טלפון למספר  . 0522800111אשמח להעניק לנבדק שי של  ₪ 50בתמורה
לזמן ולמאמץ שהשקיע .פרטים נוספים כאן.
מחקר הבודק כיצד באים לידי ביטוי מאפיינים של תסמונת אספרגר בציור
דרושים משתתפים בגיל  6-12הלומדים בבי"ס יסודי בחינוך הרגיל או בכיתת תקשורת .המשתתפים במחקר יתבקשו לצייר ציור
דמות אנוש והוריהם יתבקשו לענות על שאלון קצר .המחקר נעשה במסגרת לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה ,והוא עומד בכללי
האתיקה והסודיות ,וקיבל היתר אקדמי והיתר של המדען הראשי .כל הפרטים ישמרו בסודיות מוחלטת ויהפכו לנתונים
סטטיסטיים מספריים .לפרטים נוספים וליצירת קשר :לודמילה שליפר-דניאליlsdaniely@gmail.com 054-6619055 ,
דרושים מתנדבים למחקר הבודק יעילות של התערבות חברתית קבוצתית בנושא הבנה של אירוניה מילולית.
כחלק מהמחקר המשתתפים בקבוצה יפגשו שעה בשבוע במשך חמישה שבועות רצופים וילמדו לנתח סיטואציות המכילות אירוניה
מילולית .המשתתפים בקבוצות החברתיות צריכים להיות דוברי עברית שפת אם ,בגלאי  18-35אשר כותבים ביד ימין .ההשתתפות

בקבוצה אינה כרוכה בתשלום .לפרטים מיכל ממן 054-5599309
שמי קרן ברנד סטודנטית לתואר ראשון בחינוך במכללת גליל מערבי )בחסות אוניברסיטת בר אילן.
השאלון שלפניך הוא חלק ממחקר שמטרתו לבחון את ההשפעות על התא המשפחתי מכניסת ילד המצוי בספקטרום
האוטיסטי .השאלון הינו אנונימי לחלוטין ותשובותיך חסויות וישמשו לצורך המחקר בלבד .אנא ממך ענה/י על כל השאלות באופן
המשקף את דעתך ותחושתך – משום שברצוני לקבל תמונה אמיתית ומלאה .השתתפותך במחקר חשובה לי מאוד ומודה על
התייחסותך הכנה .השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לנשים וגברים כאחד .למילוי השאלון הקש כאן.

שונות
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא שירותים פרא-רפואיים על ידי קופות החולים.
מסמך תשובה לבקשת הבהרה של מנכ"ל אלו"ט בנוגע לכתובת האחראית על ביצוע אבחון בספקטרום האוטיסטי
תיקון מס'  43לחוק בריאות ממלכתי התשס"ט 2008 -
תיקון מס'  48לחוק בריאות ממלכתי התש"ע – 2010

מרכז בקשר מרכז טיפולי אבחוני רב תחומי לאנשים עם קשיים חברתיים ולקויות תקשורת.
המרכז מתמחה בשיפור איכות חייהם של המטופלים .המרכז נותן מענה למטופל ולמשפחתו לאורך כל מעגל החיים.
המרכז מאגד תחת קורת גג אחת צוות רב מקצועי רחב ,במטרה לתת מענה הוליסטי ,עקב ראיית האדם כמכלול.
לכל מטופל נבנית תכנית אישית המותאמת ליכולותיו וקשייו .התכנית יכולה להיעשות בסביבות שונות )קליניקה או בית המטופל(,
בתאם לצורך.
המרכז מציע גם טיפולים קבוצתיים בחלוקה עפ"י גילאים ,במטרה להתאמן על המיומנויות החברתיות ולקדמן.
במרכז פסיכולוגית בעלת נסיון רב באבחון אנשים על הספקטרום של בעיית התקשורת )(ADOS+ADI-R
האתר /http://bekesher.org.il :ניגם חפר  ,050-8654320מלכה זיו052-3500006 -
הרצאה בנושא נוירופידבק עם ד"ר מיקל לינדן  -מומחה בעל שם עולמי בתחום.

אתר העמותה
אתר העמותה נמצא עכשיו בתהליך שיפור ושדרוג .נשמח לקבל מכם הצעות ,מידע ועדכונים .במסגרת שיפור האתר אנו זקוקים
למספר מתנדבים אשר יוכלו לנדב  2-4שעות אחת לחצי שנה לשם התעדכנות בזכויות מול הגופים השונים ,המעוניינים מתבקשים
לפנות לכתובת  effie.site@gmail.comאו ליצור קשר באופני הקשר הרגילים של העמותה )המצויים באתר(.
מעוניין לקבל את האיגרת הבאה? אם אינך רשום עדיין אנא הרשם כאן.

