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שירות פסיכולוגי חינוכי – משלים 
עיריית רמת־גן

קבוצות מיומנויות חברתיות לילדים – תשע"ח
האם ילדך מגלה קשיים בתחום החברתי?

האם ילדך חוזר מתוסכל, כועס, בוכה, מאוכזב ממפגשים חברתיים בביה"ס או מחוץ לביה"ס?
האם אתה מרגיש שניסית לעזור לו ואינך מצליח בכלים שיש בידך?

הקבוצות הטיפוליות המתקיימות בשירות הפסיכולוגי המשלים יכולות לתת מענה הולם לילדך. 
הקבוצה מיועדת לילדים המגלים קשיים בתחום החברתי. מדובר בילדים נבונים, שעל פניו נראה כי יכולים להסתדר בקרב בני גילם 

אך בפועל הם מתקשים לעשות זאת. 
ילדים שחוזרים הביתה שוב ושוב מתוסכלים ופגועים וכל הכלים שניסיתם לתת להם עד היום לא עזרו דיים להשתלב חברתית. הם 

מאד רוצים להצליח חברתית, הם מודעים לקשיים, לא יודעים איך לעשות זאת ורוצים עזרה. 
התמודדות עם קשיים אלה בתוך קבוצה הוכחה כיעילה ביותר. במהלך הקבוצה הילדים נדרשים להפעיל כישורים חברתים הזהים 

לאלו הנדרשים בחיי היומיום. 

הקבוצה מאפשרת לילד חוויה אחרת, של שייכות לקבוצה משמעותית והתמודדות שונה עם הקשיים החברתיים. דרך 
התנסות פעילה, הילד הופך למודע יותר לנקודות החוזק ונקודות החולשה שלו

בתחום החברתי וסולל לו דרך חדשה, אדפטיבית יותר של התמודדות. 
השנה ממשיכות לפעול קבוצות לפי גילאים:

קבוצה לילדים בכיתות ג'-ד'-ה' ביום א' בשעה 16:00 עד 17:30 בשירות הפסיכולוגי-חינוכי.
קבוצה לילדים בכיתות ה'-ו' תפתח בבית ספר רמת חן ביום א' בשעה 14:30 עד 16:00.

קבוצות נוספות יפתחו בהתאם לצרכים שיעלו.

בכל קבוצה עד 10 ילדים, בנים ובנות מבתי ספר שונים בעיר. כל קבוצה מונחית על ידי שתי פסיכולוגיות
מתמחות מהשירות הפסיכולוגי.

הקבוצות יתחילו במהלך חודש נובמבר 2017. 
קבוצות הילדים יימשכו 20 מפגשים, אחת לשבוע. במקביל יתקיימו 5 מפגשים קבוצתיים/פרטניים עם ההורים בשעות הערב. סה"כ 

25 מפגשים. 
התשלום הכולל הוא 3,750 ₪ )עלות כל פגישה הינה: 150 ₪( בשיקים מראש מחולק ל-6 תשלומים. 

לפני תחילת הקבוצה מתקיימת פגישת הכרות שאינה כרוכה בתשלום.

לרישום לקבוצה – מוזמנים להתקשר למזכירות שירות פסיכולוגי משלים - 03-7303157
 smadar-b@ramat-gan.muni.il להשאיר פרטים בתא הקולי( או  במייל(


