
צעד קטן להצלחה גדולה

החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ספורט ונופש

שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים
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שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים

הורים יקרים,

כל הורה מעוניין בהצלחת ילדיו במערכת החינוך. 
השירות הפסיכולוגי המשלים )שפ"מ( הפועל במרכז קהילה קריית גנים, הוקם בכדי להעמיד 

לשירותכם מגוון רחב של בדיקות, אבחונים, טיפולים והדרכות, בדרך אפקטיבית ומניבת 
תוצאות. 

בשפ"מ, הפועל בשיתוף החברה העירונית ראשון לציון, ממתין לכם צוות מקצועי, המעניק 
לתושבי העיר שירות חשוב ומשמעותי, לאיתור קשיים לימודיים, רגשיים וחברתיים.

זוהי המשוכה הראשונה, שצליחתה תסייע לכם ולילדיכם להגיע להישגים מרשימים בלימודים 
ובחיים האישיים.

מזה מספר שנים מסבסדת העירייה אבחונים פסיכודידקטים המבוצעים באמצעות השפ"מ, 
במטרה להנגישם עבור תלמידים הזקוקים לכך.

הסבסוד ניתן לשכבות גיל מסוימות ועל פי קריטריונים מקצועיים, שהוגדרו על ידי מנהל 
החינוך בשיתוף משרד החינוך.

חשוב לציין, כי הפניות לאבחונים מסובסדים בשפ"מ מתבצעות על ידי בתי הספר בלבד.

אני אתכם בתהליך, ותמיד לשירותכם. 
בהצלחה!

דב צור
ראש העירייה
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הורים יקרים,

השפ”מ הוא יצירה משותפת של אגף שירות הפרט בעיריית ראשון לציון ושל החברה העירונית.
ידי  על  הניתנת  הבסיסית  הסל  למסגרת  השירותים  סל  את  להשלים  מנת  על  הוקם  השפ”מ 

השירות הפסיכולוגי העירוני במוסדות החינוך.
מטרתנו היא להעמיד לרשותכם תחת קורת גג אחת:

רצף של בדיקות וטיפולים שונים ומגוונים, בהתאמה אישית למטופל.  •
מענה מהיר ויעיל לבעיות במגוון תחומים מעולם הפסיכולוגיה, הרפואה והחינוך.  •

צוות מנוסה ומקצועי העובד בשיטות טיפול שונות )פרטני, זוגי, משפחתי, קבוצתי( או באבחונים   •
שונים )פסיכולוגי, דידקטי, פסיכודידקטי, פסיכודיאגנוסטי, פסיכיאטרי(.

יחס אישי והתערבות מהירה ומקצועית יביאו לשיפור ולקידום ילדיכם.
צוות השפ”מ מחכה לכם, כדי שביחד נביא את ילדיכם למקום הראוי להם.

שלכם,
רפי ארז

מנהל השפ”מ
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שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים

אתם מרגישים שהילד שלכם לא מתקדם?
מאוכזבים שהוא “לא משקיע”?

נמאס לכם לשמוע את המורה קוראת לו “עצלן”?
מודאגים מכך שהוא נודד מכישלון לאכזבה?

זה לא חייב להיות ככה. זה יכול להיפסק. ועכשיו.

המחקר  החינוכית.  הלב  תשומת  במרכז  הנושא  את  העמיד  למידה,  לקויי  של  וגדל  ההולך  מספרם 
נקודת  את  ולהשוות  ל”בלגניסטים”,  עוד  להיחשב  לא  וקשב  שפה  ללקויי  מאפשר  בתחום  המתפתח 
ילדים שהואשמו על לא עוול בכפם בחוסר מוטיבציה  הזינוק שלהם לזו של בני גילם. עם אבחון נכון, 
ובעצלנות, יכולים ללמוד בתנאים המותאמים ליכולותיהם, לזכות באבחון מקצועי ומהימן, בשעות סיוע 

ובבחינות מותאמות - וכך, סוף סוף, לעלות על דרך המלך.

בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בשבילכם.
השירות הפסיכולוגי )שפ”מ( הוקם בשנת 2005, בשיתוף החברה העירונית ושירות הפרט בעירייה והוא 

מוצע לתושבי העיר על מנת להשלים את סל השירותים הבסיסי במוסדות החינוך. 
השפ”מ מציע שירות מקצועי, זמין ומגוון, תחת פיקוח עירוני, לכל הגילאים: ילדים, בני נוער ומבוגרים.

בעיית  רגשית,  בעיה  עם  בהתמודדות  ומהותי  ראשון  צעד  שהוא  האבחון,  את  לעבור  תוכלו  בשפ”מ 
כלים  וירכוש  עצמו  אודות  הנבחן  ילמד  באמצעותו  וריכוז.  קשב  הפרעת  ו/או  למידה  ליקוי  התנהגות, 

ראשוניים בדרך למיצוי כישוריו ועקיפת קשייו, תוך ליווי, העצמה והדרכה מקצועית.
בשפ”מ תוכלו לקבל טיפול פסיכולוגי בשיטות טיפוליות שונות, לכל בעיה רגשית. בשפ”מ אנו מפנים 

את הזרקור אל התחום המקצועי, תוך שימת דגש על חשיבותו של הקשר הבינאישי להצלחת הטיפול.
ביחד נביא את ילדיכם למקום הראוי להם.

מסלול ההצלחה קורא לכם
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כל פנייה לשפ”מ זוכה למענה טלפוני אישי של מנהל המכון, רפי ארז. 
בשיחה זוכה המטלפן לייעוץ ראשוני, כדי להתאים לו את המטפל הנכון ביותר לצרכיו )גבר / אישה 
/ תחום התמחות(. במכון מועסקים מגוון גדול של מטפלים, ויש חשיבות רבה להתאמה מדויקת בין 

המטפל למטופל ולמאבחן. 

בגלל הזמינות
המענה בשפ”מ הוא מיידי, ללא זמני המתנה וללא תורים ארוכים.

אין הגבלה על מספר הטיפולים.

בגלל הפיקוח
בשפ”מ מועסק צוות מנוסה בהתמחויות מגוונות, כולם בעלי תואר שני או שלישי. העירייה מפקחת 
על איכות המטפלים, המוכרים על ידי משרד החינוך והבריאות, מה שמעניק תחושת ביטחון וביתיות 

למטופל. 

בגלל היעילות
האבחונים המתבצעים בשפ”מ תקפים ומוכרים לאורך זמן במשרד החינוך ובעירייה. אבחון המתקיים 

בגילאי הגן או בית הספר תקף לשלוש שנים. אבחון המתבצע מכיתה ז’ תקף עד כיתה יב’. 

בגלל הסודיות
כל האבחונים, תהליכי הטיפול והפרטים הינם דיסקרטיים ולא מועברים לגורם כלשהו, ללא אישור 

הורים.

בגלל המחיר
השפ”מ, כשירות עירוני, מציע למטופלים מחירים אטרקטיביים בהשוואה למחירי השוק.

העירייה מעניקה הנחות למטופלים הזכאים לכך. המטופלים בטיפולים פסיכולוגים זכאים 
להחזר על ידי קופת חולים כללית מושלם.

למה דוקא שפ”מ?

spm book 2015.indd   5 4/21/15   11:18



6

שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים

אבחונים לכל הגילאים המוכרים על ידי משרד החינוך

אבחון פסיכולוגי )ילדים, מתבגרים(
אבחון שמטרתו היא הערכת תפקודו של הילד, תוך התייחסות להיבט השכלי והרגשי. בתחום השכלי 

נעשית הערכה של היכולת של הילד )IQ( עם התייחסות לקשיים בתחומים שונים.
בתחום הרגשי נעשית הערכה של כוחות הילד, יכולת התמודדות עם קשיים והדימוי העצמי תוך התייחסות 

למקומו וליחסים במשפחה. 
האבחון מתבצע על ידי פסיכולוגים ומוכר על ידי משרד החינוך.

אבחון דידקטי )ילדים, מתבגרים(
מטרתו לבחון קיומן של לקויות למידה, להעריך את מאפייני הלמידה של הילד ומוקדי הכוח שלו בתהליך 

הלמידה ולהתוות דרכי טיפול מתאימות. 
האבחון נעשה על ידי מאבחנות דידקטיות מוסמכות ומוכר על ידי משרד החינוך.  

אבחון פסיכו דידקטי )ילדים, מתבגרים ומבוגרים(
אבחון כוללני המשלב את התחום הפסיכולוגי והדידקטי.

תמונה  ומספק  הרגשיים  למימדים  התייחסות  תוך  הילד  של  השכלית  היכולת  הערכת  כולל  האבחון 
אטרקטיבית ביחס ליכולותיו.

האבחון מתבצע על ידי פסיכולוגים ומוכר על ידי משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות 
והמסגרות )בנוסף להתאמות לבגרויות(.

אבחון מוכנות והקפצה )הגיל הרך(
תחומי  את  ממפה  האבחון  א’.  לכיתה  להקפיצם  שהומלץ  חובה,  טרום  בגילאי  לילדים  מיועד  האבחון 
למסגרת  מעבר  עם  להתמודד  שלו  הרגשית  המסוגלות  את  ומעריך  הצעיר  הילד  של  והחוזק  הקושי 
פסיכולוגים  ידי  על  נעשה  האבחון  והמשפחה.  הגן  במסגרת  לתפקודו  התייחסות  תוך  יותר,  תובענית 

ומוכר על ידי משרד החינוך והעירייה.

אבחון
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אבחון פסיכו דיאגנוסטי )קליני(
אבחון כוללני המשלב הערכת תפקודו השכלי של הילד ואבחון קליני מעמיק בתחום הרגשי )כולל 

מבחן רורשך(. 
האבחון נעשה על ידי פסיכולוגיות קליניות ומוכר במשרד החינוך והבריאות.

אבחון פסיכיאטרי )ילדים ונוער(
אבחון פסיכיאטרי קליני עם המלצות על דרכי טיפול )טיפול תרופתי, מסגרות לימודיות, טיפול רגשי(.

האבחון מתבצע על ידי פסיכיאטרית מומחית ומוכר במשרד החינוך והבריאות.

אבחון מבוגרים
לכך.  מודע  איננו  רגשי  מקושי  או  וריכוז  קשב  קשיי  למידה,  מלקות  הסובל  המבוגר  רבות,  פעמים 
שנים רבות מלוות אותו תפיסות ו”אבחנות” שונות לגבי עצמו, “אני עצלן, בלגניסט, איטי” ועוד. לקות 
 למידה או הפרעת קשב וריכוז, אם קיימת, איננה נעלמת עם הגיל, אלא מקבלת צורה וביטוי שונה 
עם השנים ומלווה את האדם לאורך חייו. אבחון למבוגרים מיועד לבני 18 ומעלה, לסטודנטים הנתקלים 
בקשיים וזקוקים להקלות בבחינותיהם באוניברסיטה, או להורים, שבעקבות אבחוני ילדיהם מפתחים 

מודעות לבעייתם שלהם.

מתי יש לבצע אבחון?
כאשר מבחינים, לאורך זמן, בקשיים רגשיים, התנהגותיים או בקשיי תפקוד 

משמעותיים הבאים לידי ביטוי בביצוע לא יעיל של אחת או יותר מהמשימות הבאות:
• קריאה • כתיבה • הבעה בעל פה  • ביצוע חישובים חשבוניים • זיכרון 

• התמדה • ארגון • סיום משימות ועוד
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שירות פסיכולוגי משלים

טיפול וייעוץ פסיכולוגי בשיטות שונות
טיפול קבוצתי

טיפול פרטני לכל הגילאים
הדרכת הורים

טיפול זוגי 
טיפול משפחתי

טיפול בגישות שונות
טיפול התנהגותי קוגנטיבי

טיפול קליני
טיפול אינטגרטיבי )משפחה ובית ספר(

טיפול בילדים באמצעות משחק
טיפול באמנות / בדרמה / במוסיקה

ועוד

איזה טיפול מתאים לך?
טיפול בכל גווני הקשיים

שיפור מיומנויות חברתיות
בעיות דימוי עצמי

בעיות התנהגות
טיפול בפוסט טראומה

טיפול בחרדות
טיפול בנפגעי תקיפה מינית

ועוד
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צוות המטפלים של שפ”מ ראשל”צ

מנהל 
רפי ארז:

M.A בפסיכולוגיה שיקומית קלינית, פסיכולוג חינוכי מומחה-מדריך.
  

פסיכולוגים
אבישר אלון: Phd פסיכולוג חינוכי מומחה.

אמסלם אירן: M.A פסיכולוגית חינוכית מתמחה.
אסייג יסמין:  M.A פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה.

בודינגר הרצל: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה ומדריך.
בלכמן נילי: M.A פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה.

גרינברג לירון: M.A פסיכולוגית חינוכית מומחית.
גרנות נורית: M.A פסיכולוגית חינוכית מומחית-מדריכה.

גרשמן מוניקה: M.A בפסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה.
כהן נתן: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה ומאמן מנטלי לספורטאים.

לויט גליה: M.A פסיכולוגית חינוכית מתמחה. 
לפידות מאיר: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה ומדריך.
ד"ר נבעה מרים: Phd פסיכולוגית קלינית מומחית.

ניסים שמעון: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.
סדובסקי פאולה: M.A פסיכולוגית קלינית מומחית.

עובדיה ניר: M.A פסיכולוג חינוכי מתמחה. 
פורמר יאיר: M.A פסיכולוג קליני מומחה.

פלד טובי: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.
צח גלית: M.A פסיכולוגית קלינית מומחית. 
רביעי דניאל: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.

שניידר בת חן: M.A פסיכולוגית קלינית מומחית. 
שרף עירד: M.A נוירו-פסיכולוג מומחה.

ששון אביקם: M.A פסיכולוגי חינוכי מומחה.

אנחנו כאן בשבילכם
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שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים

תרפיסטים
יפה מצרי: M.A בייעוץ חינוכי, מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת.

מלי כוכבי: M.A בטיפול בהבעה ויצרה. 
ענבל נוי: M.A מטפלת בהבעה ויצירה.

נושי יפה: בוגרת מסלול תלת שנתי  לטיפול באומנות ומנחת קבוצות.
 

מאבחנים דידקטיים
סולרסקי שירה: M.A מאבחנת דידקטית מוסמכת.

פילניק זיוה: B.A בחינוך מיוחד, מאבחנת דידקטית מוסמכת.
יניב לב: M.A מאבחן מוסמך ומומחה ללקויות למידה. 

ליאת ראובן: B.A בחינוך מיוחד, מאבחנת דידקטית מוסמכת. 
ליאת הינדי: M.A מאבחנת דידקטית מוסמכת.

חן לי אשל: מאבחנת דידקטית מומחית בהוראה מתקנת. 
רבקה מרגלית: M.A מאבחנת דידקטית מוסמכת.
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חדש בשפ”מ
“אני עולה לכיתה א..... גם הבן/ הבת שלי”

סדנא להורי ילדים העולים לכיתה א’

מהניסיון בשטח אנו רואים את החשיבות הרבה ואת השפעתו של ההורה בכניסה לכיתה א'. לכן 
אנו מציעים סדנא שתאפשר להורה להכיר ולדעת מה מצופה מהילד, מה מצופה ממנו כהורה. 
ההורה.  אצל  והן  הילד  אצל  הן  המעבר  לקראת  וההתרגשות  השמחה  לצד  לדאגה  גם  נתייחס 
חשיבות רבה יש גם לידע על המערכת הבית-ספרית כדי להצליח ליצור קשר הורה-מורה פורה 

וחיובי.
מסגרת הסדנא

יתקיימו 5 מפגשים במשך שעה וחצי כל מפגש, בתדירות של פגישה בשבוע.
המנחה 

אירן אמסלם – פסיכולוגית חינוכית מתמחה, בעלת ניסיון רב בטיפול בילדים ובהדרכת הורים.

טיפול קבוצתי לשיפור כישורים חברתיים

חלק מהילדים נתקלים בקושי להשתלב חברתית. חלקם מתקשים ליצור את הקשר הראשוני, 
חלקם מתקשים לשמור על הקשר. הסיבות לכך הינן מגוונות כמעט כמספר הילדים. הטיפול 

בנושא זה נמצא יעיל במיוחד כשהוא מתרחש בתהליך קבוצתי. 
את  ולתווך  לכך  להתייחס  ויכול  הילד  של  לקושי  ומידי  ישיר  באופן  נחשף  המטפל  בקבוצה 

הסיטואציה לילד.
ולחוות  חדשות  במיומנויות  להתנסות  הילד  יוכל  בקבוצה 
היא  חשובה  פחות  לא  ומוגנת.  מבוקרת  יחסית  סביבה 
כלפי  ובתגובותיהם  במשוביהם  האחרים  הילדים  תרומת 
הילד. תגובות שהינן בד"כ אוטנטיות, טבעיות וספונטניות. 
יותר  אף  לילד  חשובות  אלה  תגובות  קרובות  לעיתים 

מהתייחסותו של המבוגר. 
מסגרת הסדנא

יתקיימו 10-12 מפגשים, כל מפגש יימשך שעה, בתדירות 
של פעם בשבוע.

המנחה
בהנחיית  רב  ניסיון  באומנות, בעלת  – מטפלת  יפה  נושי 

קבוצות בנושא זה.
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שפ”מ
שירות פסיכולוגי משלים

מהו ביופידבק ואיך הוא עובד?
ביופידבק הוא כלי מדידה )במחשב( המאפשר לראות  בזמן אמת שיקוף ברור ואוביקטיבי של 

תגובות פזיולוגיות לדחק )STRESS(, ובהמשך גם ללמוד לשנותם. 
ביופידבק יכול לשמש ככלי עזר בטיפול רפואי ופסיכולוגי. יש לו יתרונות ייחודים ההופכים אותו 

לאפקטיבי במיוחד.
הגוף  בין  המרתק  בקשר  מתמקד  והוא  ומיידי  קונקרטי  אובייקטיבי,  משוב  מספק  הביופידבק 
לנפש. ביופידבק מהווה כלי מעולה להגברת מודעות עצמית לתגובות הפיזיולוגיות וההתנהגותיות 

ולהבנת התהליכים הרגשיים המקבילים.
המנחה

שמעון ניסים – פסיכולוג חינוכי מומחה בטיפול בחרדה בשיטת C.B.T ביופידבק וגישות נוספות.
*השימוש בביופידבק אינו מתאים לילדים צעירים אלא לגילאי 10 ומעלה.

קבוצה להפחתת חרדה במבחנים

מי מאיתנו אינו חווה לחץ לפני מבחן?
לחץ זה, ברמה מסוימת, עוזר לנו להתכונן ולהתמודד בצורה מיטבית, אבל כשהלחץ גבוה מדי, 

אנו מתקשים לבטא את עצמנו ואת מה שלמדנו בצורה יעילה. 
לצורך התמודדות יעילה עם מבחנים ולמידה הקמנו קבוצה להתמודדות עם לחץ וחרדה במבחנים, 

בשילוב כלי ממוחשב חדשני שנקרא ביופידבק. 
עם  מבחנים,  עם  התמודדות  בעת  גבוה  לחץ  שחווים  ולתלמידות  לתלמידים  מיועדת  הקבוצה 

מצבים חברתיים שונים ועם מצבים חדשים ובלתי מוכרים.
במפגשים נלמד מהי חרדה ומהי חרדת מבחנים ונתנסה בשימוש בביופידבק ממוחשב ובכלים 

נוספים לשם הפחתת החרדה והלחץ במהלך הבחינות.

הגוף והנפש נפגשים בביופידבק

חדש בשפ”מ

השימוש בהיפנוזה יכול להועיל במגוון תחומים בפסיכולוגיה. היא נחשבת לאחד מהכלים היעילים 
ביותר לטיפול בכאב ויכולה לשמש לשיפור ביצועים, לטיפול בחרדות, בבעיות קשב וריכוז ועוד. 
בניגוד למה שניתן להבין מכמה סרטים ותכניות בידור, היפנוזה אינה תהליך על טבעי או מיסטי. 
לרצונו,  בניגוד  לו לפעול  לגרום  ואין אפשרות  אינה אמצעי להשתלטות על המהופנט  היפנוזה 

לערכיו או לכללי המוסר שלו.

טיפול פרטני באמצעות היפנוזה ודמיון מודרך
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מה הטעם?
טיפול פסיכולוגי באמצעות בישול ואפייה

זוהי שיטת טיפול חדשנית המאפשרת לעבור תהליך של טיפול פסיכולוגי תוך כדי עשייה. ריחו וטעמו 
מהעבר  שונות  וחוויות  אישיים  לדפוסים  המודעות  והרחבת  זיכרונות  העלאת  מאפשר  האוכל  של 
וההווה. ההתעסקות עם הכנת האוכל יוצרת אווירה ייחודית של פתיחות ומזמנת למידה ורכישת דרכי 

התמודדות תוך כדי התנסות בפועל.
טיפול בגישה זו מתאים לילדים ומבוגרים המעוניינים לעבור חוויה שתעשיר את רמת המודעות במגוון 

תחומים, התנסות בחוויות חדשות ושיפור דפוסי התמודדות.  

מרכז "מה הטעם?" מציע:

•   טיפול פסיכולוגי פרטני.
•   קבוצת טיפול להורים – 15 מפגשים.

•   קבוצת טיפול לילדים לשיפור מיומנויות חברתיות – 15 מפגשים
•   סדנא למבוגרים בנושא של התקשורת הזוגית – סדנא חד פעמית או תהליך של 10 מפגשים.

 •   סדנא לצוותי עבודה בתוך הארגון או במיקום אחר – סדנא זו תאפשר נגיעה
      בתחומים הרלוונטיים לארגון מעבר לחוויה מגבשת ומהנה. כגון: הנעת עובדים,

      מניעת שחיקה, מנהיגות וכו' )בנושא זה תתאפשר בניית הסדנא בהתאם לצרכי
     הארגון מבחינת תכנים, מספר המפגשים ומיקום(
•   המנחים: רפי ארז, פסיכולוג חינוכי מומחה-מדריך

                     תמר שחר, פסיכולוגית חינוכית מומחית, בהסמכה להדרכה
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טיפול קבוצתי

מהי פסיכודרמה?
כלי טיפולי חוויתי וייחודי המאפשר התבוננות תוך אישית 

ובקשר עם האחרים בסביבה ע"י משחק תפקידים ודרכים נוספות.
טיפול זה מעניק הזדמנות לבחון את דרכי הפעולה שלנו בחיים 

וללמוד דרכים חדשות, מגוונות ויצירתיות יותר.

למי מתאימה הפסיכודרמה?
הפסיכודרמה מתאימה למבוגרים ולילדים המעוניינים להרחיב 
את המודעות ולשנות דפוסים. הנושאים יכולים להיות מגוונים, 

כגון: קשרים חברתיים, קידום והתפתחות, זוגיות ועוד.
הטיפול מוצע כטיפול פרטני או קבוצתי למבוגרים או לילדים.

•   מנחה: מלי כוכבי - מטפלת בפסיכודרמה.

טיפול קבוצתי הינו שיטת טיפול לקבוצת אנשים בהנחייה של מנחה מקצועי. היתרון המרכזי הוא  בתרומה 
הטיפולית של חברי הקבוצה. נוכחותם של חברי הקבוצה ותגובותיהם מאפשרים תחושת שייכות, למידה 

מקבוצת השווים, תרגול דפוסים חדשים בנוכחות עמיתים ועוד היבטים האופייניים למפגש קבוצתי.
הטיפול הקבוצתי מתאים למגוון תחומים ומועבר בשיטות טיפול שונות.

אנו מציעים טיפול קבוצתי בנושאים הבאים
•   שיפור מיומנויות חברתיות לילדים בגלאי יסודי וחטיבת ביניים

•   שיפור מיומנויות חברתיות לצעירים בגילאי 18-25
•   התמודדות עם לחץ וחרדה במבחנים לתלמידים / לסטודנטים

•   הדרכת הורים בנושאי קשר ומשמעת / מתבגרים ועוד
•   העצמה אישית למבוגרים ע"י פסיכודרמה

כל הקבוצות תפתחנה לאחר בדיקת התאמה אישית לנושא המרכזי בקבוצה.
מספר המפגשים לכל קבוצה הינו שונה ונע בטווח של 8-15 מפגשים.

טיפול בפסיכודרמה
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הרצאות להורים

הפסיכולוגיה של הספורט נותנת מענה בשני רבדים:
לספורטאים יחידים או לקבוצת ספורט – ייעוץ, טיפול ואבחון בתחומי התפקוד של הספורטאי.     .1

כגון התמודדות עם לחץ, מוטיבציה, עבודת צוות, התמקדות במטרה ועוד.
קבוצה טיפולית לילדים ונוער עם קשיים רגשיים, התנהגותיים או קשיי קשב וריכוז.   .2 

 קבוצה זו תתגבש ככל קבוצת ספורט תחרותי ותשתמש בפלטפורמת הספורט התחרותי
כדי להגיע לשינוי רגשי והתנהגותי.

במסגרת זו אנו מציעים: 
•  ייעוץ • הדרכה או טיפול פרטניים • סדנאות קצרות מועד לקבוצת ספורט תחרותי הממוקדות   

בצורך ספציפי )כגון: ריכוז ומיקוד, מוטיבציה, התמודדות עם לחץ ועוד(
•   מנחים:   נתן כהן  – מנטאל קואצ'ינג בספורט, פסיכולוג חינוכי, מומחה ועו"ס. 
                   גבי זקס – פסיכולוג ספורט ופסיכולוג, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.

השפ"מ מציע הרצאות ע"י מטפלים ופסיכולוגים מומחים במגוון תחומים:
•  הכנה לכתה א'  •  גבולות וקשר הורה ילד  •  הורות למתבגרים בעידן הדיגיטלי

•  חרדה והדרכים להתמודדות וטיפול

הפסיכולוגיה של הספורט

טיפול באמצעות בעלי חיים

מאז ומתמיד בעלי חיים הינם חלק מחיינו, לרוב החיות מעלות על פנינו חיוך ויוצרות הרגשה טובה.

בעלי החיים מסייעים להגיע לנפש של המטופל בצורה נעימה ולא שיפוטית, תוך כדי קבלה והבנה.
ניתן לטפל באמצעות בעלי חיים באמצעות תצפית באורחות החיים של בעלי החיים ולמידה על 
ובאופן  מאפייניהם, באמצעות שימוש בתכונותיהם הפיזיות של בעלי החיים לשם שיפור מוטורי 
וחוויותיו שלו ולומד כיצד  פסיכולוגי, בו המטופל משליך על התנהגות בעלי החיים את התנהגותו 
להתמודד עם מצבים שונים בחייו. בעלי החיים תורמים רבות להעצמת הביטחון העצמי, להרגעה 

והפחתת חרדה, אחריות וקבלת השונה.
המטפלים הינם בעלי הסמכה פורמלית וניסיון בטיפול באמצעות בע"ח.
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