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שרות פסיכולוגי חינוכי

למי מיועדת הקבוצה?
המתקשים  א',  כיתה  לילדי  הורים 
בניהול  קושי  בשל  למסגרת,  בהסתגלות 
והתנהגותם.  רגשותיהם  ובוויסות  כעסים 
בהתנהגות  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  הדבר 
והיענות  גבולות  בקבלת  בקושי  תוקפנית, 

לסמכות וכן בהתפרצויות זעם ו/או בכי. 

מטרות הקבוצה:
•מתן כלים להורים להצבת גבולות ברורים ומתן הוראות 
יעילות, תוך חיזוק עבודת הצוות המשותפת של ההורים.

ההורים,  באמצעות  הילדים,  אצל  מיומנויות  •פיתוח 
יכולת  ופיתוח  לחץ  עם  התמודדות  עצמית,  להרגעה 

פתרון בעיות.
עידוד  משחק,  דרך  ילדם  עם  ההורים  של  הקשר  •חיזוק 

ותגמולים.
ההורים,  עם  המשותפת  בעבודה  החינוכי  לצוות  •סיוע 

לשיפור  התנהגות הילד בכיתה.

האם זה באמת עובד?
הקבוצה מתקיימת זו השנה הרביעית ברמת גן ומדיווחי 
שיפור  ניכר  כי  עולה  החינוכיות  והמסגרות  ההורים 
לקבל  בהתנהגותם,  לשלוט  הילדים  ביכולת  משמעותי 

סמכות ולשתף פעולה עם דרישות המערכת.

פרטים נוספים על הקבוצה:
•יתקיימו 13 מפגשים בקבוצת ההורים, אחת 

לשבוע, בימי שני, בין 20:00 ל-22:15.
במפגש  בכיתה  התנהגותית  תכנית  •תיבנה 
מנחת  עם  הספר  בבית  שייערך  משותף 

הקבוצה, המחנכת, היועצת והורי הילד/ה.
•נדרשת נוכחות של שני ההורים במפגשים.

מהשירות  פסיכולוגיות  הינן  הקבוצה  •מנחות 
הפסיכולוגי ברמת-גן.

ועלות  מסובסדת  הינה  הקבוצה   •
לכלל  בלבד,   ₪  400 בה  ההשתתפות 

המפגשים. 
במידת הצורך, ניתן לפנות לוועדת הנחות.

קבוצה להורים לילדי כיתות א'
עם קשיים התנהגותיים

התקשרו"ת - הורות תומכת קשר ותקווה





איך מצטרפים לתוכנית? 
לפנות  ניתן  לתוכנית  להצטרף  כדי 

בקשה  טופס  ולמלא  לגננת/יועצת 
לשירות  תועבר  הבקשה  להצטרפות, 
היכרות  לשיחת  תוזמנו  ואתם  הפסיכולוגי 
ישירות  לפנות  ניתן  כן,  כמו  המנחות.  עם 
 ,03-6780388 בטלפון  הפסיכולוגי  לשירות 
ואנו  התוכנית  למנחות  הודעה  ולהשאיר 

נחזור אליכם בהקדם. 

למי מיועדת התוכנית?
קבוצה להורים לילדי גן או כיתה א‘ הרוצים 
היכולת,  את  לפתח  לילדיהם  לעזור 
ולהיענות  התנהגותם  את  לווסת  להרגע, 

לסמכות של מבוגרים.

המנחות:
מהשירות  חינוכית  בפסיכולוגיה  מתמחות 

הפסיכולוגי החינוכי ברמת-גן. 

משך התוכנית:
שעתיים  למשך  לשבוע  אחת  מפגשים,   13

ורבע בשעות הערב. 
 

מה בתוכנית?
• לומדים לחזק את הקשר עם הילד וליהנות 

איתו דרך משחק, עידוד ותגמולים.
הוריים  כישורים  ומטפחים  מחזקים   •
ניהול  בעיות,  לפתרון  אסטרטגיות  ולומדים 

כעסים, התמודדות עם לחץ ועוד. 
ולהציב  יעילות  הוראות  לתת  לומדים   •

גבולות ברורים. 
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