
סדנא בת 4 מפגשים
להורים לילדים צעירים 
החולים במחלת הטרשת הנפוצה

הורים יקרים שלום, בימים אלו, אנו מכינים, באגודה הישראלית לטרשת נפוצה, סדנאות ייחודיות המיועדת לכם ההורים ולילדים.
ייחודיות המיועדות לאנשים החולים בטרשת, צעירים ומבוגרים, במצבי  ניסיון רב בהנחיית קבוצות תמיכה וסדנאות  באגודה הצטבר 

תפקוד שונים, לבני זוגם, להורים ולבני משפחה.
אנו מודעים לכך שבשנים האחרונות מאובחנים אף ילדים קטנים כחולים בטרשת נפוצה.

על כן, נקיים בד בבד סדנת הורים וסדנת ילדים החולים בטרשת נפוצה
בשיתוף עם בית החולים לילדים 'שניידר'. )ימי הסדנא הם ימי שני מלבד מפגש אחד ביום ראשון(.  =

מפגשי סדנת ההורים מיועדים, בין היתר, להיכרות, הקשבה, תמיכה, מתן עידוד ושיתוף. המפגשים מהווים מקום בטוח להעלאת   
שאלות וקשיים, הקשבה מתוך כבוד, וחיפוש משותף של תשובות ופתרונות. נושאי הסדנא פתוחים וגמישים, לבקשותיכם.

מנחת הקבוצה: אסנת שיזף, M.A, עובדת סוציאלית, מנחת קבוצות, מנהלת מערך העבודה הסוציאלית וקבוצות התמיכה   =
באגודה הישראלית לטרשת נפוצה, אשת מקצוע ותיקה בתחום.

סדנת ילדיםסדנת הוריםשעהתאריך
הילה שטיין, מאלפת כלבים

פתיחה- אסנת שיזף, עו"ס 18:00-20:00יום ראשון - 17.4.16
18:15-18:45 - ד"ר אתי גנלין על מחלת הטרשת אצל ילדים 

18:45-19:00 - שאלות ותשובות
19:00-20:00 – אסנת שיזף, עו"ס 

חולי כרוני השפעה ומשמעות לילד/ה החולה ולבני המשפחה 
כולם – מציאת איזון משפחתי מחודש תוך כדי משבר.

פתיחה והיכרות 
• משחקי היכרות עם הכלבים

• איך הכלב לומד וחושב
• תרגול עם הכלבים

יום שני - 9.5.16
אסנת שיזף, עו"ס

תגובות, 18:00-19:45 הטרשת,  עם  הילד/ה  של  אחיו   – הסדנא  המשך 
התנהגויות ושיתוף

השיח המשפחתי – האם ואיך מדברים על מחלת הטרשת ?  

שפת גוף של הכלב וחושים
• תרגול עם הכלבים

יום שני - 23.5.16
אסנת שיזף, עו"ס

איתור וחיזוק כוחות, כישורים ויכולות של בני המשפחה.18:00-19:45
יש חופש  "אין בחירה חופשית   – הסתגלות לשינויים בחיים 

לבחור".

משמעת  ותרגילי  בכלב  וטיפול  טיפוח 
וטריקים עם כלבים.
• תרגול עם הכלבים

יום שני - 6.6.16
אסנת שיזף, עו"ס

מודל אפר"ת – לשינוי מחשבתי ותפיסתי18:00-20:00
דפוסים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה 

מהו תיק הכלים שלנו להמשך טוב ובריא ? 
סיכום ופרידה

גזעי הכלבים השונים -
הכלבים ידגימו מעברים במכשולים שונים 

• המלצות • פרידה
• פרסים  לכל המשתתפים 

סדנת הילדים: כלבים לחברה ועזרה לילדים
 )תתקיים בד בבד כשסדנת ההורים מתקיימת-באותם תאריכים ובאותם שעות(

סדנת הכלבים מתאימה לילדים מגיל 6 ומעלה, באם ירשמו ילדים צעירים יותר נארגן פעילות מתאימה.

במחקרים רבים הוכח שכלבים הם חברים ועוזרים מיוחדים ואוהבים לילדים ואנשים החולים במחלות שונות. 
במחקרים נוספים שנעשו עם חולי טרשת נפוצה הוכח שאיכות החיים עולה כשיש חבר כלב בבית. 

למרות שכולכם תשאלו איך מורידים את הכלבים לצרכים?, מה עושים?  
ועל כן , אנו נביא אליכם מומחית ומאלפת כלבים שתסביר, תראה, תדגים, תענה על כל השאלות- ותגיע עם הכלבים. 

המאלפת הילה שטיין:  הילה שטיין, בת 29, וכבר למעלה מ 11 שנים עובדת, חיה ונושמת כלבים. ביום יום היא חיה עם שלושה 
כלבים מתוקים )לוקה, שימי ומופאסה( ובמקביל מאמנת עוד עשרות כלבים מכל הגזעים והגילאים. מה עוד כדאי לדעת עליה:

קצינה לוחמת ב"עוקץ", יחידת הכלבנים המבצעית של צה"ל  =
בוגרת קורס מאלפים בכירים   =

)D.A.B( בוגרת המכון לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים  =
יוזמת חוג לאילוף כלבים לילדים אשר פועל כבר 4 שנים בהצלחה )במתכונת חוג שבועי ובמתכונת קייטנה( בבתי ספר ברחבי ת"א.  =

מקום הסדנאות:
בית אורנית, עזר מציון ממוקם בסמיכות לבי"ח שניידר – רח' קפלן 40, פ"ת  )חניה בחניון למטה(

חדר סדנת הורים: אחד מחדרי המגורים. חדר סדנת ילדים: האודיטוריום בבית אורנית – קומה 1. 

חובת רישום:
agudaims@netvision.net.il :טל: 03-5377002, פקס: 03-5377004, מייל

הנכם מוזמנים להגיע ולהשתתף

אסנת שיזף, עו"ס
מנחת הסדנא

ד"ר אסתר גנלין-כהן
מנהלת המרפאה

למחלות נוירואימונולוגיות
בי"ח שניידר לילדים

ג'נין ווסברג
מנכ"ל ומנהלת שירות לחולה

 האגודה הישראלית
לטרשת נפוצה



 

 

 

 

U7.4.16: חובה להירשם עד לתאריך 

Uטופס רישום לסדנת הורים לילדים צעירים החולים בטרשת נפוצה 

Uמשרד או כל ישות אחרת/ כל מידע הנמסר לאגודה הוא מידע חסוי שאינו עובר לאף מוסד 

 ________________:ז.ת______________   :שם משפחה  ____________:שם פרטי

 _____: כיתה_______       : שנת לידה_________________       : שם הילד

  ___________________:נייד   ________________ :טל

 ___________________________________________________________:ל"דוא

 __________________________________________________________: כתובת

 __________מגיעים כ"סה□ 

 ________________:שם הילד______________ :שם אב_____________   :שם אם

Uמידע על הילד 

 _________________:ח"קופ_______________ :ח בו הילד מטופל"בי_________  :תאריך אבחון

 ______________________: תרופה שהילד מקבל   __________________:ה/שם הרופא

 

U ה שאנו זקוקיםעזר/ מידע: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ,לכל הנרשמים שלום רב
 .כי הפגישות הן תהליך –ים חשובה מאוד ההרשמה וההתחייבות הגעה לארבעת המפגש

היות שמספר המקומות מוגבל והראשונים שירשמו יקבלו את האופציה להשתתף חשובה מאוד 
 .התחייבותכם

 

 

 
 

 .הדואר לא מתפקד –אין לשלוח טופס זה בדואר ישראל • 
29623 

 

 :נא להחזיר את הטופס 
 5377004-03: פקס

 agudaims@netvision.net.il: ל"דוא
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