
 

 

 

 מיומנויות חברתיותלפיתוח  ותקבוצ

 ב' -גן חובה /  כיתות א' לגילאי 

 

  -ות ת הקבוצולמי מיועד

 .ילדים עם קושי ביצירת קשרים חברתיים 

 .ילדים הסובלים מדחייה חברתית 

 .ילדים הסובלים מרמת בדידות גבוהה 

 .ילדים עם קושי בשיתוף פעולה בפעילות קבוצתית 

 

 

 :הקבוצה מטרות

 ולת לפתח קשרים חברתיים ותודעה חברתית.טיפוח היכ .1

 ויסות התנהגויות חברתיות, כגון: אימפולסיביות, תוקפנות, רגזנות ועוד. .2

פתוח ל לעשות כדי  אפשרהקניית מיומנויות חברתיות וכלים לפתרון בעיות בחיי היומיום )כגון: מה  .3

 בשיחה, איך פורקים כעס בדרך הולמת ועוד(.

שותף )הצטרפות לקבוצה, שיתוף פעולה בקבוצה, שותפות, הבנה וקבלה של שיפור מיומנויות משחק מ .4

 משחק בתור(.

משחק משותף, בקשה יזמה לשיח, -עידוד ופיתוח יוזמות חברתיות מצידו של הילד )יוזמה ליצירת דו .5

 ומתן עזרה לחבר ועוד(.

 חיזוק ושיקום הדימוי העצמי של הילד: "אני יכול". .6

 ם חברתיים מחוץ למסגרת הקבוצה.עידוד לפיתוח ויצירת קשרי .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תהליך מיון והתאמה

 איסוף מידע המועמדים תהליך כלעוברים  ה/מנת לתת מענה מתאים ככל האפשר לצרכיו של הילד-על

 : מיוןו

 -על מנת להתחיל את תהליך המיון יש להכנס לאתר עמותת סחלבים, לשונית הגיל הרך  .1

 קבוצות. -התפתחות הילד  

שאלון התנהגות חברתית שימולא ע"י ההורים וע"י הצוות החינוכי  –היכנס לטפסים ולמלאם יש ל

 וכן טופס רישום לקבוצה וטופס וויתור סודיות.

לואם )שאלונים, טופס רישום(  לא תטופל , יש לשלוח במ פנייה אשר לא תכלול את כל הטפסים .2

 kvutzot@modiin.matnasim.co.il : למיילאת הטפסים 

מפגש של אחת מהמנחות עם הורי הילד לצורך קבלת יתואם ר קבלת כל הטפסים והשאלונים לאח .3

 התאמה לקבוצה. -החלטה לגבי התאמה / אי

מפגש עם הילד או שיחה תואם יבמידה ואכן יראה כי הקבוצה יכולה להוות מענה נכון לצרכי הילד  .4

 עם הגננת/מורה , על פי החלטת המנחות.

לצרכי הילד, ינתנו המלצות טיפוליות ע"י מנחות אינה המענה הנכון  במקרה שיוחלט שהקבוצה .5

 הקבוצה.

 

 מסגרת הקבוצה:     

  מנחות. 2ילדים המועברת ע"י  6-8קבוצה סגורה המונה 

 .מפגשים בתהליך 16סה"כ  :קבוצהמבנה ה

 )לפני תחילת הפעילות בקבוצה(. אופן אישימפגש פרטני של מנחות הקבוצה עם כל ילד ב  1            -

 דקות, אחת לשבוע, ביום ושעה קבועים( 45)  מפגשים קבוצתיים  13 -

  והמלצות. הדרכה, לשם עדכון)באמצע התהליך הקבוצתי ובסיומו( מפגשי הורים פרטניים  2 -

 

 

 (16:00 -בשעות אחר הצהריים )החל מ ניהקבוצות יתקיימו בימי ש  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 מתוך היחידה טיפוליים שנים ומונחות ע"י אנשי צוות  21-קבוצות החלו לפעול לפני כה  :מנחות הקבוצה

 

 , בעלות רקע והכשרה מתאימים ובתוספת אנשי חינוך בעלי הכשרה מתאימה להתפתחות הילד של סחלבים

עם ( 3-8במסלול מורה גננת לגילאי  B.ed  תוארבעלת )  גננת מוסמכת ותיקה  -מיכל משיח -

 מזה מספר שנים. להתפתחות הילדמנחת קבוצות ביחידה  .וחדת בתחום התפתחות הילדמי הכשרה

עבודה טיפולית פרטנית  מרפאה בעיסוק ותיקה, בעלת תואר שני בריפוי בעיסוק, מנוסה ב -אורית חסן -

 וקבוצתית .

 

   :עלויות

 

 . 150₪ -פגישה אישית עם הורי הילד/ה 

 

 .₪( 250 –)מחוץ למודיעין מכבים רעות ₪  150 – ורהפגישה עם הילד או שיחה עם הגננת/מ

 

 )ניתן לחלק למספר תשלומים (₪.  2240 -( מפגשים בסה"כ 16תהליך קבוצתי )

 

 * קופות החולים אינן משתתפות בעלויות הקבוצה. 

 

  

 בברכה,                                                                                                   

 

 אורית חסן  

 מנהלת היחידה להתפתחות הילד                                                                                                            

 עמותת סחלבים                                                                                                                       


