
מיזם האימוץ והאומנה והמרכז לחוסן משפחתי

לקט משובים והמלצות

של משוביםמסךצילומישקיבלנו במייל וכןטקסטיםא. במסמך שלהלן מפורטים
בסיום קורסים, תכניות הכשרה והרצאות.

משובים מוקלטיםכולל קטעי וידאו מתוךהפלייליסט בקישור כאןב. בנוסף
ההורים המאמצים.חלקם עם תמונה ואחרים ללא תמונה בכדי לשמור על פרטיות

גם למצוא באתר.לקט זה הינו דוגמית מבין משובים והמלצות נוספות שניתן

https://youtube.com/playlist?list=PLmPZgxwBozN9nrwaSHMzLWlTAV8pVz-Ts


 http://brookdaleheb.jdc.org.il/ https://www.facebook.com/MJBInstitute|

:לכבוד

מכתב המלצה על מיזם האימוץהנדון:

של גב' שרונה דוכנה.אני שמחה להמליץ בחום ובכל פה על מיזם האימוץ בניהולה

מקרי האימוץ בישראל.למיזם זה נחיצות גבוהה כמו גם חשיבות רבה מאוד להצלחת

קשר,בנייתשלמתמשךבתהליךמדוברמלידה.להורותתחליףמהווהאינושאימוץכךעלעורריןאיןכיום

-הילדיםשעברומטראומותהשארביןנובעיםהקשייםשונים.קשייםעםוהתמודדותזהות,גיבוש

במרביתלכןהמאומצים.שלהתפתחותםעלטווחארוכותהשלכותישלהןנטישה/חוויותהתעללות/הזנחה/

אתולמנועהאימוץבהצלחתלסייעשנועדואימוץ-תומכיאינטנסיבייםשירותיםניתניםהמפותחותהמדינות

פירוקו – ואת יצירתה של טראומטיזציה משנית.

ערכתימדיניות-קובעיעלהשפעהיששלויישומי,חברתימחקרמכוןברוקדייל-במכוןבכירהכחוקרת

תומכיבשירותיםהצרכיםאתבחנתיזובעבודהאימוץ.תומכישירותיםבנושאעבודההאימוץשירותיעבור

ביןעלהמהעבודהבהפעלתם.המיטביתהפרקטיקהעקרונותעלספרותסקירתוערכתיבישראל,אימוץ

אימוץ למרות הצורך הרב בהם.השאר, כי בישראל עדיין ניתנים מעט מאוד שירותים תומכי

בישראלהקייםהחללאתלמלאבמטרהנוסדהאחרונות,שנים5ב-ליאותללאהפועלהאימוץ,מיזם

הואכך,עלנוסףתחומית. רבבגישהמהעולםמתקדםידעמנגישהמיזםאימוץ.תומכיבשירותים

מאמצות,משפחותעםבמגעהבאיםוהחינוך,הטיפולמקצועותלאנשיהכשרהלבנייתאלהבימיםפועל

הבריאה, השייכות והזהות של הילדים.כדי לספק להם את תמיכה מקצועית נכונה לחיזוק ההתקשרות

ונחוץ,ראוימענהמציעשהמיזםוההבנההתחוםעםשליההיכרותעלהןמבוססתהמיזםעלשליההמלצה

בעשייהוכישוריהיכולותיהועלהמיזםומנהלתמייסדתדוכנה,שרונהגברתעםשליההיכרותעלוהן

משמעותית.

בברכה,

ד"ר יואה שורק, חוקרת בכירה
מרכז אנגלברג לילדים ונוער, מכון ברוקדייל
YoaL@jdc.org   |  02-6557386 | 052-8367848
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שרונה יקרה,

עבורנו בהתמודדותמעשייםשל ידע, הבנה וכליםמיזם האימוץ שהקמת מדליק אור גדול

הכוונה והדרכה שלצערנו לאעם מורכבות עולם האימוץ. עד היום חיפשנו ללא לאות חומר

מצאנו בארץ.

בהתמודדות הןהנכונה לנובזכות המיזם אנחנו מרגישים בטוחים יותר בבחירת הדרך

פתרונות הולמים לסוגיותבתוך המשפחה והן מול מערכות חינוך שמתקשות עד מאד במתן

איתן אנו מתמודדים.

תודה לך,

ביולוגית. הורים שאימצו. בנוסף לילדהרקפת (תרפיסטית) וחגי אדר

077-7501373 052-3760989rakefet.ed@gmail.com 

שלום,

האימוץ לרבות בקורס שלך, ד"ר מקרייט הואאני אמא מאמצת לשני ילדים בוגרים.  הידע שמובא במיזם
שאנו כמשפחה מאמצת עוברים.מקיף, רחב ומעמיק והוא בעל חשיבות  מכרעת  להבנת התהליכים

דבר שבהכרח היה מוביל אותנו להיות הוריםלצערי ידע זה לא היה ברשותי כשהילדים היו צעירים יותר
להעשיר עצמו בקורס זה!טובים יותר. ממליצה בחום לכל מי ששייך למשפחת האימוץ

גבי מטרני
)MA(סוציאליתעובדת

אמא לנער (שאומץ) המאובחן עם תסמונת האלכוהול העוברי
FASDו-האימוץבתחום ומרצהמטפלתמתמחה,

gabym@maman.co.il 054-7864724
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מרחב ובמה לסוגיותשרונה דוכנה אישה אמיצה עם ראייה רחבה ומקיפה, מאפשרת

האימוץ ועל הקמת מיזםשונות באימוץ – המון תודה לזה! תודה על פועלך למען קהילת

האימוץ למען הנגשת ידע נרחב ומתקדם לטובת ההורים והילדים.

בגיל מבוגר יחסית, לילדהשמחתי מאד לשתף מניסיוני בזוית הייחודית כאם חד-הורית,

גדולה, באימוץ בארץ, ואימוץ פתוח – עם קשר.

– כאדם, כאשה, ובעיקראני שמחה אם יש בכוחה של כתבה זו לעודד הגשמה עצמית

עידוד. ההצלחה בהתקדמות שלכהורה – לכל מי שרוצה ולא בטוח, כל מי שהתחיל וצריך

כל צעד מכסה על הקושי הגדול שיכול לעלות בדרך.

לתחושת השלמות וההגשמהאין ספק שללא האימוץ לא הייתי האשה שאני היום – מודעת

העצמית.

בהצלחה לכל ההולכים בדרך זו.

צילה הרטמן,

אמא שאימצה ילדה גדולה

052-8235966tzila.hartman@gmail.comתרפיסטית

*

–מדהיםhttp://Adoptionwisdom.comהאתר-מתקדםידעמרכזמציעהאימוץמיזם

מענה, חבר, כתבה, סרטון,יוזמה מאוד מבורכת. כל מי שנושא האימוץ קרוב לליבו ימצא

או קבוצת שייכות.

יושב חבוי מאחורי האוזן…נושא האימוץ בחייו של הילד המאומץ עולה כמעט מידי יום,

אבל הוא שם.ברמות שונות, נוגע בנשמה… אצל אחדים יותר ואחרים פחות,

של עשרות משפחות אומרהניסיון שלנו גם במשפחה הגרעינית שלנו וגם מתוך ליווי

בגדול לכל המשפחה.שהפתיחות, ההקשבה והעלאת הדילמה ל”עוד כמוני” תורמת

נשמח להיות אתכם בקשר

עמליה (מאמנת) וחיליק רייפן.

ילדים4שאימצוהורים

מנהלים את 'אימוץ הצפון'

0545411040
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הידע שמועבר בקורס "אימוץ-מה שעליך לדעת"
.בנושא הניתוק הראשוני וגם הבאים אחריו לא יסולא בפז

מדובר במידע שהוא קריטי שיופץ ויילמד כנקודת התחלה
בכל הנוגע לילדים עם רקע של ניתוקים כאלה.

האימוץבקהילתחברתיפעילוכיוםימים3בגילשאומץבוגריעקבזן,גילעד

*

ממוקדים יותר בהבנת הגישה והטיפוללו היה ברשותנו הקורס הזה עוד טרום האימוץ יכולנו להיות
תסכולים והוצאות כספיות מיותרות.והיו נחסכים מאתנו הרבה מאוד קשיים, מאמצים,הנדרשים

בקשה)(הפרטים יימסרו עפסבתא מ., אמא של חד הורית שאימצה

*

ההכנה המדהימה שנוצרה עבורנואנו מודים עלזכינו להיחשף לקורס של ד"ר מקרייט ולתכניו המעולים.
ותכנים מדעיים ופסיכולוגיים. נהיההרצאותמנגישה כמות אדירה שלועל כך ששרונה, משתפת מניסיונה,

יותר הודות למיזם האימוץ.הורים מאמצים טובים

(הפרטים יימסרו עפ בקשה)זוג לקראת אימוץ

*

מרכז ההדרכה ובמיוחדהמשפחה הרחבה אוהבת ככל שתהיה חסרה כלים להתמודדות ולתמיכה.
הבנה יסודית ותובנות למצבו שלחוויה מעצימה המעניקההשיעורים המעמיקים של ברנדה מאפשרים

את הקשר ביננו ולהבין מה חווה אחותיכך ניתן להבין את החוויה שעבר ולקרב אף יותרהמאומץ.

שאימצה.
)זיוית ד. עו"סית, דודה (אחות של אמא מאמצת

*

באתר:משובים מגולשים

ומחקרי הרבה תובנות אינטואיטיביותאימתה באופן מקצועי ומגובה בניסיון קליניהרצאה מצוינת!●
שעלו אצלי מניסיוני האישי.

ומובנת לכל.מעניין ועשוי בצורה בהירההפרק היה●

והחזיר אותןחיזק כמה נקודותלמרות שאני מכירה וכבר קראתי לא מעט על הנושא הזה, הוא●
לתשומת ליבי ויצר תובנות נוספות

EBookה-עלמשוב
התחברתי להכול. הדבר העיקרישרונה שלום, בתור ילדה מאומצת  קראתי את הספר ומאוד

לי הרגעים האלה של העזיבהשהתחברתי היא  הנטישה של ילד המאומץ. אצלי מאוד זכור
למשפחה חמה. כול הפעמיים שלמההורים הביולוגים למעבר למרכז לשלום הילד ולאחר מכן

היוממנה.נלקחהשלההילדותשכול4בתקטנהילדהצעירהבעודישליבחייםשעברתיהנטישות
שאלות אבל אף אחד לא היה לולי הרבה שאלות של למה עשו לי את זה? והרבה הייתי שואלת
למה..תשובה להחזיר לי. תמיד אמרו לי שאגדל יהיו לי כול התשובות

ללמוד ממנו. על החיים שלנו, על ההוריםמיזם האימוץ הוא ענק וטוב וגם אנחנו המאומצים יכולים
הורים המאמצים שלי לא היו לכם כללים איךשלוקחים ילדים שיהיו לכם כלים איך לעזור לילדים. כי

על זה שהקמת את המיזם הזהלהתמודד… עם כול מה שעברנו וגם לכם היה קושי רב. תודה

ירדן כהן  מאומצת

חלקם בוידאו ואחרים במיילים וכן ברחביברשותינו עשרות רבות של משובים, נשמח להעבירם לכל דורש.
הרשת.
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