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מרכז מפגשים

כשהילדים נמים זה לא תמיד 

שהם רוצים לישון 

הם לא רוצים לדעת 

כשהאצבעות עוברות 

בתוך שערותיך הרכות 

הן רק רוצות לגעת. 

הייתי פעם ילד השדה 

אף פעם לא בוכה 

ורוצה הכל לשכוח 

לראות את העשב שגדל 

איך נחל מתפתל 

ובתוך חלום לשקוע. 

)ילד השדה / גדעון כפן(
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בספטמבר 2016 נפתח מרכז מפגשים - שירות פסיכולוגי משלים בגליל התחתון.

משפ"ח  חינוכיים  פסיכולוגים  ידי  על  ומתבצע  והאזור  המועצה  לתושבי  ניתן   השירות 
גליל תחתון.

רב  ניסיון  ובעלי  מקצועית  בהדרכה  מלווים  מתאימה,  הכשרה  בעלי  הינם  הפסיכולוגים 
בעבודה מערכתית. 

מרכז המפגשים נותן מענה לילדים בגילאי 3-18 והוריהם, מעבר לשירותים שניתנים בשירות 
הפסיכולוגי החינוכי, וכפוף לכללי האתיקה המקצועיים.

השירות ממומן על ידי ההורים והינו מסובסד על ידי הרשות המקומית.
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השירותים הניתנים במרכז מפגשים:

טיפול פסיכולוגי פרטני.	 

טיפול פסיכולוגי דיאדי )הורה וילד ביחד בליווי הדרכת הורים(.	 

הדרכת הורים.	 

אבחון פסיכו-דידקטי לצורך התאמות בדרכי הבחנות לתלמידים  	 
לקויי למידה בבתי ספר על-יסודיים.  

הערכה פסיכולוגית לצורך הדלגה ומחוננות.	 

קבוצות טיפוליות לילדים.	 

הרצאות וסדנאות להורים.	 

מבחן מוקסו: כולל ראיון, שאלוני קשב ומשוב.	 
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מרכז מפגשים 

קבוצות טיפול וסדנאות לילדים ולנוער במרכז מפגשים גליל תחתון
הקבוצה הינה מרחב מוגן בו יכולים הורים וילדים לשתף, להתנסות, לקבל משוב ולהתקדם.

הקבוצות תחלנה החל מחודש נובמבר למשך כ-12 מפגשים. 
פתיחת קבוצה טיפולית מותנית בביקוש ובהרשמה מראש.

מטרות הקבוצהשם הקבוצה

קבוצת מיומנויות חברתיות ורגשיות 
לילדים בגילאי ביה"ס יסודי

הקבוצה מיועדת לילדים עם קשיים חברתיים כגון 

קושי ביוזמה חברתית, גמישות חברתית, חרדה 

חברתית וקשיים בהבנת סיטואציות חברתיות. 

המודל הקבוצתי הינו מודל דינאמי תהליכי בו 

משולבים משחק ושיחה תוך אינטראקציה בין חברי 

הקבוצה. 

 קבוצה לילדים להורים גרושים 
)עפ"י גילאים(

משפחות רבות בימינו עוברות תהליך של גירושין. 

לתהליך זה יש השלכות רגשיות על הילדים. 

הקבוצה תיתן כלים להתמודדות עם המציאות החדשה 

תוך התייחסות לנושאים כגון חווית שונות, דימוי 

עצמי ומקומו של הילד במשפחה החדשה המתהווה. 
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קבוצות טיפול וסדנאות להורים במרכז מפגשים גליל תחתון

הקבוצה הינה מרחב מוגן בו יכולים הורים וילדים לשתף, להתנסות, לקבל משוב ולהתקדם.
הקבוצות תחלנה החל מחודש נובמבר למשך כ-12 מפגשים. 

פתיחת קבוצה טיפולית מותנית בביקוש ובהרשמה מראש.

מטרות הקבוצהשם הקבוצה

קבוצה דינאמית המאפשרת להורים מקום לביטוי קבוצת הורים למתבגרים ולמתבגרות
ולהתלבטות בנוגע לדאגות, דילמות, קונפליקטים, 
ציפיות ותקוות הקשורים לתהליכי ההתבגרות של 

ילדם ותהליכים משפחתיים בפרט. 

לא קל להיות הורים וזה נעשה מורכב עוד יותר קבוצת הורים לילדים עם הפרעת קשב
כאשר הילד עם הפרעת קשב. 

הקבוצה תיתן מענה להבנת אפיוני ההפרעה על 
היבטיה השונים והשלכותיה על תפקודו הרגשי 

והחברתי של הילד; חיזוק תחושת המסוגלות 
ההורית; שיפור היחסים בתוך המשפחה ומציאת 
דרכי שיח אפקטיביים; מציאת דרכים מעשיות 

להתארגנות והתמודדות עם נושאים מרכזיים מחיי 
היום יום במשפחה ובביה"ס. 

קבוצת הורים לילדים המשולבים 
במסגרות החינוך המיוחד

הורות לילדים עם צרכים מיוחדים הינה הורות 
ייחודית ומורכבת אשר נחוצה לה תמיכה מירבית. 

הקבוצה תיתן מענה לנושאים של התמודדות עם 
אבחנה, התמודדות עם הקשיים, עצמאות ותלות, 

דאגה לעתיד, השתלבות במערכת החינוכית 
ובחברה בכלל. 
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"רוב האנשים שהצליחו מול תנאים שנראו בלתי אפשריים 
הם אלו שפשוט לא יודעים איך לוותר."

– רוברט שולר



מרכז מפגשים

המרכז פועל בשעות אחה"צ והערב ובימי שישי. 

השירות ממוקם באגף החינוך, מועצה אזורית גליל תחתון.

מרכז מפגשים מחוייב לשמור על סודיות מלאה.

לפניות: 052-6251747 שירה


