
השירות הפסיכולוגי המשלים, 

”מרכז שחפים”
נותן מגוון שירותים לילדים והוריהם

 מגילאים 3-18.

מרכז ”שחפים“ מציע:

טיפול פסיכולוגי והדרכת הורים.

אבחונים פסיכולוגים ופסיכו-דידקטיים.

אבחוני הדלגה לכיתה א‘ לילדי ינואר. 

הרצאות על מגוון נושאים.

קבוצות טיפוליות.

שעות פעילות: בימי א‘ -ד‘

בין השעות: 15:00-18:00

כתובת: רחוב בן גוריון 183 רמת גן

טלפון: 03-7303157     

קשיים הם חלק בלתי נמנע מהחיים

 וחשוב לדעת כיצד להתמודד.

בשירות הפסיכולוגי עומדים לרשותכם פסיכולוגים 

מומחים לצורך טיפול והדרכת הורים.

צוות שירות הפסיכולוגי מומחה בטיפול בגילאים שונים: 

מתבגרים, גיל החביון וגיל הרך.

הצוות מכיל מומחים בטיפול בטראומה,

טיפול בבעיות התנהגות וטיפול התנהגותי. 

*עלות הטיפול מופחת ביחס למחירים המקובלים 

**קופת חולים כללית מאשרת החזר חלקי של הטיפול.

הילד שלך מתקשה בלימודים?
יש לכם הרגשה  שהפוטנציאל הלימודי לא מתממש 
במציאות? בית ספר מדווח על קשיים? חוששים איך 

יתפקד בתיכון ובגרויות?

הגיע הזמן לערוך אבחון פסיכו-דידקטי שבודק לעומק את 
הקשיים לעומת היכולת, ולעזור לתלמיד לתפקד טוב יותר.

אבחונים פסיכו-דידקטיים מתבצעים
לתלמידי כיתות ז‘ עד י“ב

באבחון בודקים יכולות קוגניטיביות, מבדקי קריאה, כתיבה, 
מתמטיקה ואנגלית. תפקוד גרפו-מוטורי, מהירות ועיבוד 

חשיבה, תפקודי קשב וריכוז והיבטים רגשיים.

באמצעות הנתונים הללו ניתן לבנות תכנית למידה ודרכי 
היבחנות (שחלקם זקוקים לאישור ממשרד החינוך) 

שיאפשרו תהליך למידה שבו התלמיד יכול לבטא את 
יכולותיו במלואן.

אבחוני הדלגה לכיתה א‘ 
אבחונים אלה מיועדים לילדי ינואר שלדברי ההורים ולדברי 
הגננת מסוגלים להתמודד עם מטלות בית הספר ומבחינה 
לימודית, חברתית ורגשית בשלים למעבר זה בניגוד לגיל 

הכרונולוגי.

לצורך בדיקה של התאמה זאת קיים צורך לערוך אבחון 
פסיכולוגי שבודק נתונים קוגניטיביים ורגשיים ועל סמך 

נתונים אלה, אם ניתן להמליץ על מעבר לבית הספר.

מדור אבחוניםמדור טיפול



מרכז שחפים
השירות הפסיכולוגי

המשלים
מדי שנה פסיכולוגים של

”מרכז שחפים”
מפעילים קבוצות טיפוליות עבור תלמידים 

לצורך שיפור מיומנויות חברתיות. 

קבוצות אלו מלוות בהדרכה להורים.

קבוצות
           טיפוליות

מדי שנה פסיכולוגים והמרפאה בעיסוק

של ”מרכז שחפים“ נותנים הרצאות

על מגוון נושאים כגון:

התמודדות עם מעבר לכיתה א‘

התמודדות של הורים עם קשיי התנהגות.

משחק כאמצעי התפתחותי בחיי הילד.

חיזוק הדימוי העצמי.

התמודדות על ליקויי למידה של הילד.

גיל ההתבגרות.

הרצאות


