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מיומנויות חברתיות
סדנא זו מציגה מודל לעבודה קבוצתית לילדים עם קשיים חברתיים .מטרתה להקנות כלים
לבנייה של קבוצה טיפולית והיא מיועדת לאנשי טיפול מתחום התפתחות הילד בעלי ניסיון של
שנתיים בטיפול בתחום הילד והעברת קבוצות.
יחסים חברתיים עם קבוצת השווים הם משמעותיים ביותר כבר מגיל צעיר ,ומקבלים חשיבות
הולכת וגוברת ככל שהילדים גדלים .הם מהווים מקור לתמיכה ,לשותפות ,ליחסי אמון ולסיוע
במצבי לחץ ומשבר .מידת המקובלות בחברה היא מדד חשוב על פיו ילדים מעריכים את
עצמם .כאשר ילד מרגיש שהוא לא מקובל ,סיטואציות חברתיות יכולות לגרום לו סבל ופגי־
עה בדימוי העצמי .בטווח הקצר עלולה להיגרם לילד פגיעה בשטחי החיים השונים כגון ירידה
בלימודים .בטווח הארוך ,עלולות להיות לכך השלכות רגשיות הבאות לידי ביטוי ביכולת ליצירת
קשרים אינטימיים בבגרות .בשנים האחרונות ,ניכרת עלייה בקשיים החברתיים הנלווים לק־
שיים ההתפתחותיים .יש פניות רבות של הורים למתן מענה בתחום זה.

למה טיפול קבוצתי?
לילדים שחוו התנסויות חברתיות מכאיבות ומאכזבות חשוב שקבוצה תהיה סביבה המספקת
תמיכה ,הבנה ויציבות .בסביבה בטוחה ,הילד יכול לבחון את רגשותיו והתנהגותו .ניתנת לו
הזדמנות לבחון את תגובותיו בזמן אמיתי בסביבה מכוונת ותומכת המאפשרת תהליכי שינוי.

מטרת הסדנא:
הסדנא תציג מודל של עבודה קבוצתית המתמקד בקשיים החברתיים ,הנלווים לקשיים ההת־
פתחותיים אצל ילדים עם עיכובים התפתחותיים .הסדנא תציג חומר תיאורטי בשילוב מודל
מעשי .המשתתפים יצאו עם כלים לבניה של קבוצה.
הסדנא תתקיים ב 1-למאי בשעה  17:30בבית החולים השיקומי לוינשטיין ברעננה.
הסדנא תתחיל בהרצאה למשך שעה וחצי ואחריה נקיים דיון ויתאפשר זמן לשאלות.

על מעבירות הסדנא:
יהודית דרורי :מרפאה בעיסוק מחוזית .עובדת במכון להתפתחות הילד ,מעבירה קבוצות
מיומנויות חברתיות מעל עשור.
טלי הירשטיין :אחראית תחום עבודה סוציאלית בהתפתחות הילד של מחוז דן פתח תקווה.
פסיכותרפיסטית ומומחית לטיפול זוגי ומשפחתי.
עלות הסדנא  ₪ 70לחברי העמותה ו ₪100-למשתתפים שאינם חברי עמותה
רישום באתר העמותה www.child-development.org.il
לפרטים ושאלות ניתן לפנות לעדי קריגל הרכזת הארגונית של העמותה-
במייל או בנייד טלפון 054-9312751 -אימיילadmin@child-development.org.il -

