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צעד קטן
להצלחה גדולה.

תושבות ותושבים יקרים,
מגפת הקורונה הביאה לשינויים רבים ובלתי צפויים בכל רבדי החיים - ברמה 
החברתית, התעסוקתית והאישית. חוסר הוודאות והלחץ שאנו חווים עלולים 

לא פעם לפגוע גם בחוסן הנפשי שלנו ושל ילדינו.
בפיתוח  רבים  ומשאבים  מיוחדת  לב  תשומת  מקדישה  ציון  ראשון  עיריית 
מגוון שירותים חברתיים עבור הקהילה, מתוך אמונה והבנה כי טיפול, תמיכה 
והעשרה עצמית תורמים לצמיחה, סיפוק והתפתחות אישית. שירותי השפ"מ 
בעיר מציעים מגוון רחב של טיפולים פסיכולוגיים במחירים שווים לכל נפש 

על מנת לספק מענה ראוי ומידי לילדים, לבני נוער ולמבוגרים, לצד שפע של סדנאות, בהם כל אחד 
ואחת יוכל למצוא מקום לצרכיו.

אני מזמין אתכם להכיר את השירות הפסיכולוגי המשלים של החברה העירונית, המעניק מגוון רחב 
של אבחונים טיפולים והדרכות, בדרך אפקטיבית ומניבת תוצאות, עם צוות מקצועי שהודרך על מנת 

לאבחן, לטפל ולקדם ילדים, מתבגרים ובוגרים עם קשיים לימודיים, רגשיים וחברתיים.

 בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה



הורים יקרים,
המציאות בתקופה האחרונה לימדה אותנו שיעור גדול על חשיבות הטיפול 
הפרט  שירותי  ואגף  החינוך  מינהל  בשיתוף  הפועל  השפ"מ,  האדם.  בנפש 
ומשמעותי  חשוב  שירות  הדרך  אורך  לכל  מעניק  לציון,  ראשון  בעיריית 
במטרה לאבחן לטפל ולקדם ילדים, מתבגרים ובוגרים עם קשיים לימודיים, 

רגשיים וחברתיים. 
ואנושי המעניק אבחונים  במסגרת השירות, יקבל את פניכם צוות מקצועי 

וטיפולים, במטרה להנגישם עבור ילדים ונוער הזקוקים לכך.
על פי תפיסתנו המקצועית, המשפחה היא המערכת המשמעותית ביותר בחייו של הילד, והמשפיעה 
יותר מכל על התפתחותו. על מנת להצליח בשינוי בחיי הילד, יש חשיבות רבה לקשר ושיתוף הפעולה 
עמכם ההורים, ולעבודה בשותפות עם הפסיכולוג. הורים שכבר התחילו בטיפול דרך שפ"מ מדווחים 
מגיעים  שהילדים  כך  ועל  נעימה  אוירה  על  ותומכים,  רגישים  נעימים,  מקצועיים,  פסיכולוגים  על 

בשמחה וכבר רואים תוצאות ראשונות בשטח.
דלתנו פתוחה - אם אתם או ילדכם זקוקים לתמיכה, סיוע או ייעוץ, זה המקום לפנות אליו.

שלכם,
אלי פולק,
מנכ״ל החברה העירונית

הורים יקרים,
עירנו מתקדמת כל העת ומרחיבה את המענה הטיפולי הניתן לתושביה, מתוך הבנה כי לכל קהילה 

יש צורך בקבלת שירותים פסיכולוגיים נגישים ובמחיר נוח.
מתוך מחשבה זו הוקם השפ"מ, על מנת להשלים את סל השירותים למסגרת הסל הבסיסית הניתנת 
על ידי השירות הפסיכולוגי העירוני במוסדות החינוך.  מדובר ביצירה משותפת של אגף שירות הפרט 

בעיריית ראשון לציון ושל החברה העירונית.
לאור צרכי הקהילה בעיר השפ"מ הרחיב את המענה הטיפולי גם עבור מבוגרים. 

השפ"מ מציע עבורכם:
 רצף של בדיקות וטיפולים שונים ומגוונים, בהתאמה אישית למטופל 

 מענה מהיר ויעיל לבעיות במגוון תחומים מעולם הפסיכולוגיה, החינוך והפרא רפואי 
 צוות מנוסה ומקצועי העובד בשיטות טיפול שונות )פרטני, זוגי, משפחתי, קבוצתי( או באבחונים 

שונים )פסיכולוגי, דידקטי, פסיכודידקטי ופסיכודיאגנוסטי(.
יחס אישי והתערבות מהירה ומקצועית יביאו לשיפור וקידום ילדכם.

צוות השפ"מ מחכה לכם. כדי שביחד נביא את ילדכם למקום הראוי להם.
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דקח צ'רנר חגי
מנהלת השפמ

דניאל רביעי
 פסיכולוג ראשי



"ילדים הם האנשים 
לעתיד לבוא" 

                                                               יאנוש קורצ'אק

הם לא "בלאגניסטים" או "עצלנים". 
הסובלים  מבוגרים  וגם  נוער  לילדים, 
שהם  שנאמין  מגיע  למידה  מליקויי 
לכולם  בשפ"מ,  בגישתנו  יכולים. 
ומהימן,  מקצועי  באבחון  לזכות  מגיע 
בתנאים  ללמוד  להם  שיאפשר 

המתאימים ליכולותיהם.

ציבור  את  ללוות  מחויב  השפ"מ 
בצמתים  התפתחותו  לאורך  מטופליו 
שירות  כולל  והוא  בחיים  השונים 
פיקוח  תחת  ומגוון,  זמין  מקצועי, 
עירוני, לכל הגילאים: ילדים, בני נוער 

ומבוגרים.
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בשפ"מ תוכלו לקבל טיפול פסיכולוגי 
בעיה  לכל  שונות,  טיפוליות  בשיטות 
את  מפנים   אנו  בשפ"מ  רגשית. 
תוך  המקצועי  התחום  אל  הזרקור 
הקשר  של  חשיבותו  על  דגש  שימת 
ביחד  הטיפול.  להצלחת  הבינאישי 

נביא את ילדיכם למקום הראוי להם.

האבחון,  את  לעבור  תוכלו  בשפ"מ 
שהוא צעד ראשון ומהותי בהתמודדות 
התנהגות,  בעיית  רגשית,  בעיה  עם 
ליקוי למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז. 
עצמו  אודות  הנבחן  ילמד  באמצעותו 
למיצוי  בדרך  ראשוניים  כלים  וירכוש 
ליווי,  תוך  קשייו,  ועקיפת  כישוריו 

העצמה והדרכה מקצועית.

לסטנדרטים  מחויב  השפ"מ  שירות 
גבוהים של מקצועיות, אמינות ונגישות 
הרואה  רחבה,  מערכתית  גישה  מתוך 
את רווחת הילד במערכת המשפחתית, 

החינוכית ובקהילה. 



איתכם יד ביד, 
לאורך הדרך 

איך עובד תהליך הטיפול בשפ"מ?

ניסיוננו הרב בעבודה עם הקהילה בשפ"מ, לימד אותנו כי למיידיות וליחס של מטופל בעת קבלת ייעוץ, 
הנחות  כולל  מחירים  למטופלים  מציע  עירוני,  כשירות  השפ"מ,  גדולה.  משמעות  ישנה   – וטיפול  אבחון 
חולים  קופות  ידי  על  להחזר  זכאים  פסיכולוגים  בטיפולים  המטופלים  לכך.  הזכאים  למטופלים  עירייה 

כללית מושלם.
מספר  על  הגבלה  אין  ארוכים.  תורים  וללא  המתנה  זמני  ללא  מיידי,  הוא  בשפ"מ  המענה  לדעת  חשוב 
טיפולים. אנחנו מקפידים כי בכל פנייה לשפ"מ תקבלו ייעוץ 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, 
המעניק  דבר  והבריאות,  החינוך  משרד  ידי  על  המוכרים  המטפלים,  איכות  על  מפקחת  העירייה  כאשר 

תחושת ביטחון וביתיות מטופל.

המתקיים  אבחון  ובעירייה.  החינוך  במשרד  זמן  לאורך  ומוכרים  תקפים  בשפ"מ  המתבצעים  האבחונים 
בגילאי  הגן או בית הספר תקף לשלוש שנים. אבחון המתבצע מכיתה ז' תקף עד כיתה יב'. כל האבחונים, 

תהליכי הטיפול והפרטים הינם דיסקרטיים ולא מועברים לגורם כלשהו, ללא אישור הורים.

אבחון

אבחונים לכל הגילאים המוכרים על ידי משרד החינוך
אבחון פסיכולוגי )ילדים, מתבגרים(

השכלי  בתחום  והרגשי.  השכלי  להיבט  התייחסות  תוך  הילד,  של  תפקודו  הערכת  היא  שמטרתו  אבחון 
נעשית הערכה של היכולת של הילד ))IQ עם התייחסות לקשיים בתחומים שונים.

בתחום הרגשי נעשית הערכה של כוחות הילד, יכולות 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.
תוך  הילד  של  השכלית  היכולת  הערכת  כולל  האבחון 

אטרקטיבית  תמונה  ומספק  הרגשיים  למימדים  התייחסות 
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(

האבחון מיועד לילדים בגילאי טרום חובה, שהומלץ להקפיצם לכיתה א'. האבחון 
ממפה את תחומי הקושי והחוזק של הילד הצעיר ומעריך את המסוגלות הרגשית 

לתפקודו  התייחסות  תוך  יותר,  תובענית  למסגרת  מעבר  עם  להתמודד  שלו 
החינוך  משרד  ידי  על  ומוכר  פסיכולוגים  ידי  על  נעשה  האבחון  והמשפחה.  הגן  במסגרת 

והעירייה.

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 מבוגרים 

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

שלהם. 

מתי יש לבצע אבחון? 

כאשר מבחינים, לאורך זמן, בקשיים רגשיים, התנהגותיים או קשיי 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



טיפול
)C.B.T( טיפול התנהגותי קוגנטיבי

גישה זו הינה ממוקדת מטרה ומתמקדת ב"כאן ועכשיו" ופחות בעבר. הדגש הינו על שינוי בדפוסי חשיבה, 
רכישה ותרגול של התנהגויות ודרכי תגובה. טיפול בגישה זו מוכח כיעיל ואפקטיבי במיוחד עבור טיפול 

בחרדות ובעיות התנהגות.



טיפול דינמי

המטרה  המטופל.  של  תפקודו  על  המשפיעים  מודעים  הלא  לתהליכים  מרכזי  מקום  נותנת  זו  גישה 
המרכזית בטיפול היא העלאה למודעות ומתן מקום לביטוי רגשי של חוויות מהעבר ומההווה וכן של קשרים 
משמעותיים וההשלכות של קשרים אלו על תחושת המטופל ביחס לעצמו והסביבה. הטיפול הדינמי נתפש 

כבעל השפעה ארוכת טווח. 

טיפול אינטגרטיבי

בטיפול זה ישנו שילוב של גישות טיפול שונות, בדרך כלל שילוב בין שתי הגישות שצוינו לעייל – שילוב בין 
הטיפול ההתנהגותי קוגנטיבי לטיפול הדינמי. ההנחה היא שאין גישה אחת המתאימה לכל מטופל ולכן יש 

צורך לשלב בין גישות, תאוריות וכלים שונים כדי להתאים את הטיפול למטופל.

טיפול פרטני בגישה מערכתית

ברוב המקרים של הטיפול בילדים ישנה השפעה ניכרת להתייחסותם של המבוגרים המשמעותיים בחייו 
של הילד בעיקר, הורים ומורים. בגישה זו תכנית הטיפול מזמנת מפגשים בתדירות מותאמת לעבודה גם 

עם ההורים וגם עם הצוות החינוכי.

טיפול משפחתי

בד"כ כאשר ישנה בעיה ליחיד ההשפעה של הבעיה הינה גם על יתר בני המשפחה. יתרה מכך, לעיתים 
היא למעשה ביטוי של בעיה הקיימת במשפחה. בטיפול משפחתי כל המשפחה מגויסת לעבוד על הבעיה 

מתוך  ההנחה ששינוי בתפישות והתפקידים במשפחה יתרמו לכולם.

טיפול בילדים באמצעות משחק

בטיפול עם ילדים ישנו אמצעי שאיננו מילולי המסייע ביצירת הקשר, ביטוי חוויות ובעצם "דיבור" דרך כלי 
שאיננו מילולי. המשחק מאפשר יצירת קשר בין המטפל למטופל ומהווה שפה של הילד דרכה הוא מביע 
את שאיפותיו, סגנון התמודדות, חששות ועוד. תפקיד המטפל לזהות תכנים אלה ולהיות קשוב לצרכיו של 
המטופל . דרכי ההתערבות של המטפל יכולות להיות ב"שפת המשחק" או לפרש מילולית ולהעלות את 

התכנים למודעות או לביטוי רגשי וחוויתי. 

טיפול באמנות / בדרמה / במוסיקה / בתנועה ועוד

לעיתים, השפה המילולית אינה מספיקה כדי לבטא את התחושות  או חוסמת במודע או שלא במודע את 
התכנים והמצוקות של המטופל. בטיפול בהבעה ישנה אפשרות למטופל להביע את עצמו באופן פתוח 
ומצוקותיו  יכול להתייחס לצרכיו  והבעותיו של המטופל, המטפל  יצירותיו  פירוש  יותר. באמצעות  ובטוח 
של המטופל. חשוב לציין כי אין צורך בכישרון או במשיכה מיוחדת לכלי ההבעתי שנבחר, מספיק שישנה 

נכונות להתבטא באמצעים אלה. הטיפול בהבעה מיועד לכל הגילאים ומתאים לקשת רחבה של קשיים.



יש לכם מקום אצלנו - 
הכירו את צוות השפ"מ

לרשותכם צוות פסיכולוגים מנוסה, בעלי מומחיות בתחומים מגוונים. הניסיון העומד 
תהליך  וביצירת  הפונים  עבור  הנכון  והאבחון  הטיפול  בהתאמת  לנו  מסייע  לרשותנו 

טיפולי ואבחוני משמעותי ומקדם.

צוות המטפלים של שפ"מ ראשל"צ 

הנהלה-
דקל חגי: - M.A  יועצת מומחית לענייני משפחה ומדריכת הורים מוסמכת.

דניאל רביעי: M.A  בפסיכולוגיה, פסיכולוג חינוכי מומחה.
  

פסיכולוגים

אמסלם אירן: M.A פסיכולוגית, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.

אמיתי שלח ורד: M.A פסיכולוגית חינוכית מומחית.

אסיג יסמין: M.A פסיכולוגית קלינית ופסיכופדגוגית של הילד – מדריכה.

אדלר איה: M.A פסיכולוגית קלינית.



יוסף אלעד: M.A פסיכולוג, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.
כהן נתן: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.

מסארווה עלי: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.

ד”ר נבעה מרים: Phd  פסיכולוגית קלינית מומחית.

סביניק יפית: M.A פסיכולוגית , מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.

פורמר יאיר: M.A פסיכולוג קליני מומחה.

פרידלנדר תמר: M.A פסיכולוגית, מתמחה בפסיכולוגית קלינית.

ששון אביקם: M.A פסיכולוג חינוכי מומחה.

יסניה בוזיק: M.A   פסיכולוגית, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.

אדריאנה בורסטין: M.A  פסיכולוגית, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית.

שאלי אופיר:M. A  פסיכולוג חינוכי מומחה מדריך.

נטע בוצ’אן: M.A  פסיכולוגית חינוכית מדריכה

תרפיסטים

כוכבי מלי: M.A  בטיפול הבעה ויצירה.

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

קמחי רן: M.S.W עובד סוציאלי קליני. 

סימה תורג’מן:  M.S.W עובדת סוציאלית קלינית. 

ד”ר ניב אגינסקי:  CBT מטפל קוגניטיבי התנהגותי. 

עופרה רוזנפלד: פסיכותרפיסטית אינדיבידואלית, מנחת הורים וקבוצות.

אילנה חיון צדיק: M.A עובדת סוציאלית ומטפלת בפסיכודרמה ושילוב אומנויות.

מאיר מלול: פסיכותרפיסט )CBT(, תואר שני בטיפול באומנויות עם התמחות בפסיכודרמה,  מטפל דיאדי.

.CBT עובדת סוציאלית, מטפלת ב MSW :שני אבנהיימר

מאבחנים דידקטיים 

הינדי ליאת: M.A  מאבחנת דידקטית מוסמכת.

לב יניב: M.A  מאבחן מוסמך ומומחה ללקויות למידה.



טיפול קבוצתי 
לשיפור כישורים חברתיים

הסיבות לקשיים חברתיים בקרב ילדים, הינן רבות ומגוונות. חלקם מתקשים ליצור את הקשר הראשוני, 
יעיל במיוחד כשהוא מתרחש  זה נמצא  כך, הטיפול בנושא  או  כך   – חלקם מתקשים לשמור על הקשר 

בתהליך קבוצתי.
ולתווך את הסיטואציה  ויכול להתייחס לכך  ומיידי לקושי של הילד  ישיר  בקבוצה, המטפל נחשף באופן 
לילד. בקבוצה יוכל הילד להתנסות במיומנויות חדשות ולחוות סביבה יחסית מבוקרת ומוגנת. לא פחות 
כלל  בדרך  שהינן  תגובות  הילד.  כלפי  ובתגובותיהם  במשוביהם  האחרים  הילדים  תרומת  היא  חשובה 

אותנטיות, טבעיות וספונטניות.
לעיתים קרובות תגובות אלה חשובות לילד אף יותר מהתייחסותו של המבוגר.

מסגרת הסדנא

יתקיימו 10-15 מפגשים, כל מפגש יימשך בין שעה לשעה וחצי, בתדירות של פעם בשבוע.
מנחים: פסיכולוגים ותרפיסטים מוכרים בעלי הכשרה אקדמית וניסיון בתחום זה.

טיפול למבוגרים 
וקולקטיבי שמביא איתו העידן המודרני, טיפול  בשיחה, בדרמה או באמנות – בתקופה של עומס אישי 
רגשי בקרב מבוגרים הינו טיפול מבוקש מאד בשפ"מ ואנו מעודדים תושבי העיר על היכולת לבקש עזרה 
וסיוע רגשי. גם בטיפול למבוגרים, אנו שומרים על היתרונות של השפ"מ בדגש על מקצועיות, אמינות 

ומחיר נוח.
טיפול רגשי יכול לסייע בקשיים נפשיים, במערכות יחסים, בקשיים במימוש פוטנציאל ועוד - באמצעות 
שינוי דפוסי ההתנהגות והמחשבה ובהתמודדות טובה יותר עם מצבים שונים, במטרה לשפר את איכות 

החיים.
השיחה  את  לשלב  המעדיפים  מטופלים  מעט  לא  ישנם  אך  שיחה  ע"י  לרוב  מתבצע  במבוגרים  הטיפול 

באמצעות טיפול בהבעה. יש המעדיפים טיפול פסיכולוגי פרטני ויש המעדיפים טיפול קבוצתי. 
מהו הטיפול שמתאים לכם? ואיך תדעו איזה מטפל נכון עבורכם? על כך נוכל לסייע במענה טלפוני או 

בפגישה אישית ללא תשלום.



הכנה לכיתה א', הוראה מתקנת 
והקניית אסטרטגיות למידה

הוראה מתקנת היא שיטה טיפולית המסייעת להשתלב בתכנית הלימודים הכללית, בהתאם לרמת הגיל. 
הוראה זו נבנית על בסיס פרופיל הלמידה האישי של התלמיד, ומותאמת ליכולותיו ולקשייו.

מטרתה המרכזית של הוראה זו הנה לשפר את ביצועי והישגיי התלמיד בבית הספר, וכך להופכו ללומד 
עצמאי המאמין ומכיר ביכולותיו ללמוד ולהגיע להישגים.

הטיפול משלב דרכי הוראה המותאמות ספציפית לצרכיו של התלמיד, 
תוך הקניית אסטרטגיות למידה בהתאם לקשיים והיכולות.

הקניית אסטרטגיות למידה מתאימה מאד גם לקראת המעבר לכיתה 
מותאמת  הכנה  לכן  רבים.  שינויים  הכולל  הילד/ה  של  בחייו  שלב  א', 

לילד/ה יכולה לסייע רבות. במסגרתה, יינתן דגש מוכנות בתחום הלימודי, 
החברתי, לצד תרומה לתחושת הביטחון העצמי ולתחושת המסוגלות. 

הכנה לכיתה א' כוללת: למידה אישית בקבוצה, מוכנות לקריאה ואבני 
יסוד, מוכנות לכתיבה,  מוכנות ללמידת חשבון,  הקניית הרגלי למידה,  
כישורי שפה,  מוטוריקה עדינה וגסה, כישורים חברתיים בקבוצה, ביטחון 

עצמי,  תחושת מסוגלות ועוד.
  M.A מוסמכים,  דידקטים  מאבחנים  ידי  על  יועברו  הטיפולים 

מומחה ללקויות למידה.



מרכז קהילה קריית גנים, רח׳ אושה 18 ראשון לציון

Shapam@hironit.co.il  | 03-7749340 | 054-6729770 


