
השירות הפסיכולוגי המשלים
חוברת שירותים ופעילויות תש"ף 2020-2019 

 מנהל החינוך, הנוער והצעירים
שרות פסיכולוגי חינוכי

זמינות ונוחותמקצועיותסודיות



המרכז לשירות פסיכולוגי משלים גבעתיים

המרכז לשירות פסיכולוגי משלים )שפ"מ( פועל תחת השירות הפסיכולוגי 
חינוכי של עיריית גבעתיים, המעניק ליווי פסיכולוגי לכלל מסגרות החינוך 

בעיר, ילדים והוריהם, על פי מתווה משרד החינוך. 

ונוער  לילדים  פסיכולוגיים  שירותים  מספק  המשלים  הפסיכולוגי  השירות 
ולהוריהם, במחיר מסובסד לתושבי העיר גבעתיים. שרות זה  ניתן על ידי 
צוות פסיכולוגים חינוכיים בעלי ניסיון עשיר באבחון וטיפול בילדים והוריהם 
לצד היכרות עם המערכת החינוכית וניסיון כפסיכולוגים חינוכיים במערכות 

החינוך בעיר. 

במרכז ניתן מענה טיפולי סביב קשיים שונים: חרדות, קשיי ויסות, קשיים 
חברתיים, דימוי עצמי נמוך, אירועי משבר ואובדן ועוד.



טיפול בילדים ונוער )גילאי 18-5( – סביב קשיים שונים: חרדות, קשיי ויסות, קשיים חברתיים, דימוי עצמי נמוך,    
אירועי משבר ואובדן ועוד. במרכז משולבות גישות טיפוליות שונות: טיפול במשחק, טיפול בשיחות, טיפול קוגנטיבי    

התנהגותי )CBT(, טיפולי ביופידבק ועוד.   

סדנה קבוצתית לשיפור מיומנויות חברתיות )לתלמידי כיתות א'-ח'( - מסייעת לילדים   
עם קשיים חברתיים ברכישת תחושת מסוגלות ושייכות חברתית, חיזוק ההערכה העצמית    

והרחבת מנעד ההתנהגויות החברתיות בקבוצה.  

סדנה קבוצתית לסיוע בחרדת בחינות )לתלמידי כיתות ז'-י"ב( - לרכישת כלים קוגנטיביים -  
התנהגותיים להפחתת תופעות הלחץ והחרדה במצבי מבחן.  

אבחונים פסיכו-דידקטיים )לתלמידי כיתות ז'-י"ב( – האבחון מועבר במלואו על ידי   
הפסיכולוגים )כולל הרחבות במתמטיקה ואנגלית ע"פ הצורך( ובסיומו מתקיימת    

פגישת החזר תוצאות.   

ילדים ונוער



הדרכות הורים אישיות – ייעוץ פסיכולוגי המתמקד בהיבטים שונים 
בהורות וכלים להתמודדות עם הקשיים של הילד וההורה. הייעוץ מסייע 

להבין לעומק את מקור הקושי ומעניק ליווי רגשי ותמיכה במהלך התהליך. 

הדרכת ההורים יעילה בהתמודדות עם קשיים שונים של הילדים:
 הצבת גבולות 

 אירועי חיים מורכבים
 חרדות

 קשיי התנהגות וויסות
 שיפור האוירה המשפחתית

 ועוד...

קיימות הדרכות הורים קצרות טווח וממוקדות לצד תהליכים ממושכים יותר. 

הורים



2.3.20
"בית אחר: אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים"

מרצה: דניאל להט הטמן.

16.3.20
"אפשר לחשוב: מנטליזציה הורית - היכולת לראות את עצמי מבחוץ ואת האחר מבפנים"

מרצה: ענבל אבנט.

11.5.20
"מיניות בילדות"

מרצה: דניאל להט הטמן.

1.6.20
"הילד שבי" על חשיבות הדמיון והמשחק בצמיחה בריאה

של ילדים בגיל הגן, מרצה: קרן שדה.

3.2.20
"שחקו אותה" - על חשיבות המשחק בגיל הרך 

מרצה: איריס נמדארי – וינבאום.

16.12.19
"מי פוחד מהפחד?"

התמודדות עם פחדי ילדים בגיל הרך. מרצה: רותי צ'רטוף.

6.1.20
"לכולם מרשים" - התמודדות עם לחץ חברתי

מרצה: איריס נמדארי – וינבאום.

20.1.20
"בקשר לקשב" – הפרעות קשב וריכוז בילדים ונוער

מרצה: נועה אופרמן אבידר.

17.2.20
"ביחד ולחוד" - הורות למתבגרים
מרצה: איריס נמדארי – וינבאום.

8.6.20
"הקץ לטיטולים – כיצד נגמלים?"

להורים לילדים בגילאי 3-2, מרצה: שרון קירשטיין.

הרצאות ערב להורים



 ייעוץ והדרכה הורית 
בנושאים הרלוונטיים להתפתחות בגיל הרך כגון: הצבת 
גבולות, סמכות הורית, יחסים בין אחים, נושאי גמילה, 

המיניות בגיל הרך, הסתגלות למצבים חדשים, התמודדות 
במצבי משבר.

השירותים ניתנים על ידי צוות הפסיכולוגים בעלי ניסיון 
רב בעבודה עם ילדים בגיל הרך והוריהם.

סדרת מפגשים להורים "כל ההתחלות קשות?..."
27.1.20, 24.2.20 )שני מפגשים( להורים לילדים בגילאי 0-4, 

המפגשים יעסקו בשלבי ההתפתחות הפסיכולוגיים של ילדים: 
החינוך להרגלים, ניקיון, שינה, עצמאות, התפתחות הגבולות 

והרגעה עצמית.

שישי אישי )יוני – יולי 2020(
ימים פתוחים בהם יתאפשר לקיים פגישה אישית עם פסיכולוגים 
חינוכיים המנוסים בעבודה עם הגיל הרך לצורך מתן מענה וייעוץ 

להורי הילדים המתעדים להיכנס לראשונה למסגרת גני עירייה. 

ייעוץ פסיכולוגי חינוכי למנהלות וצוותי גן בגנים פרטיים
ייעוץ בכלל ההיבטים הקשורים להתפתחות וצרכי הילד בגיל הרך 

וסיוע בהתאמת מענים לצרכים אלו במסגרת הגן. 

היחידה לגיל הרך



ייעוץ והדרכה להורים וטיפול בילדים ונוער אשר אובחנו עם הפרעת קשב.
הפרעת הקשב משפיעה על היבטים נרחבים בחיי הילד ומשפחתו. 

קבלת תמיכה וידע מתאים מסייעים לרווחתו של הילד ובני משפחתו.
ביחידת הקשב אנו מציעים שירותים שונים:

יחידת הקשב

ילדים ונוער

טיפול בילדים ונוער המאובחנים עם הפרעת קשב - מתן מענה לקשיים סביב ויסות עצמי, התאפקות במצבי תסכול,   
קשיי התארגנות, קשיים חברתיים ודימוי עצמי נמוך. הטיפולים משלבים מגוון גישות ושיטות טיפוליות כגון טיפול דינאמי    
)במשחק או בשיחות(, טיפול קוגנטיבי התנהגותי )CBT(, ביופידבק וטיפולים משולבים, בהתאם למאפייניו הייחודים    

של הילד והוריו.   

קבוצת בני נוער "בקשר לקשב" - לבני נוער )כיתות ט'-י"ב( המאובחנים עם הפרעת קשב. קבוצת השתייכות חברתית  
בה ניתן לשתף ולהתייעץ עם בני נוער המתמודדים עם קשיים דומים. בקבוצה רוכשים בני הנוער ידע והבנה אודות  

מאפייני הפרעת הקשב, לצד כלים ואסטרטגיות התמודדות סביב הקשיים השכיחים כגון כישורי התארגנות וניהול זמן,  
קשיים חברתיים וקשיי ויסות.   



יחידת הקשב

הורים

ייעוץ פסיכולוגי ראשוני לאחר קבלת אבחנה - מפגש עם פסיכולוג בעל ניסיון באבחון וטיפול בילדים עם   
הפרעות קשב. סיוע בהבנת ממצאי האבחון ומוקדי הקושי והחוזק של הילד, קבלת ידע עדכני אודות הפרעת קשב    

וריכוז, וחשיבה אודות ההמלצות והמענה הייחודי לילדכם.  

הדרכות הורים ארוכות טווח בהן ניתן ליווי והדרכה רציפים סביב התמודדויות שונות האופייניות להורות  
לילדים עם הפרעת קשב. לדוג': אתגרים בהצבת גבולות, קשיים בהתמודדות הילד עם מצבי תסכול, קושי בויסות  

הרגשי, קשיים חברתיים, קשיי התארגנות ועוד.  

הדרכת הורים קצרת מועד - ההדרכה כולל מספר מוגדר של מפגשי ההורים עם הפסיכולוג.  
שירות זה נותן מענה מתאים כאשר הקושי הקיים הינו מוגדר וממוקד.  

סדנת הורים "להתמודד ביחד עם הפרעת קשב" - להורים לילדים אשר אובחנו עם הפרעת קשב וריכוז  
)תלמידי בית ספר יסודי( הסדנא משלבת מתן ידע תיאורטי ויישומי לצד יצירת מרחב לשיתוף ולהתייעצות.   



מדוע לבחור בשפ"מ?

מקצועיות
מגוון שירותים, 
המסופקים ע"י 

פסיכולוגים מנוסים

סודיות
שמירה על סודיות 

מובטחת

זמינות ונוחות
אין צורך בהפניה 

חיצונית, ניתן מענה מהיר 
)על פי זמינות התורים(

כיצד ניתן לפנות?
sherutp@givatayim.co.il לבירורים ולתיאום פגישה ניתן לפנות למרכז לשירות פסיכולוגי משלים, באמצעות מייל 

או בטלפון 03-6739027 )לציין בהודעה עבור השפ"מ ואת השירות המבוקש(, רחוב השניים 3, גבעתיים.

* פתיחת הסדנאות וההרצאות מותנית במספר משתתפים * 


