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 קבוצה לפיתוח  מיומנויות חברתיות לילדי גן
 

התכנית מבוססת על  4-7במרכזי "בית אחד" בת"א ובשרון  מופעלות קבוצות רכישת מיומנויות חברתיות לילדי גן  בגילאי 

בארה"ב ויעילותו הוכחה מחקרית. ייחודה של התוכנית   UCLAשפותח באוניברסיטת  *for Preschoolers  PEERSמודל 

בכך שההורים משתתפים בקבוצה נפרדת מקבילה , בה הם למדים כיצד לתמוך בפיתוח המיומנויות החברתיות של ילדיהם 

ההורים והילדים מתאחדים לתרגול המיומנויות בליווי הדרכה של  ולהוות "מאמנים חברתיים" עבור ילדיהם. בכל פגישה

השתתפותו של אחד ההורים . נחי הקבוצות. כל מפגש מיועד ללמידה ולתרגול מיומנות תוך הזדמנות לתרגול במפגש ובביתמ

 באופן עקבי הינה הכרחית.

 בין המיומנויות הנלמדות:
 יוזמה והצטרפות למשחק           התנהגות חברית

 גמישות במשחק            לקיחת ומתן תורות                                                      
 מיומנויות ויסות עצמי            שיתוף במהלך משחק                                                      
 שמירת מרחב אישי                  בקשת ומתן עזרה                                                     

 
( ASDהחווים קשיים חברתיים ומאובחנים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי ) 4-7עדת לילדים בגילאי הקבוצה מיו

 בתפקוד גבוה. 
 

 בטרם ההצטרפות יערכו ראיונות אישיים, על מנת לבחון את התאמת הקבוצה לצרכי הילד והוריו.
 הקבוצה נפתחת בשני מחזורים בכל שנה, בחודשים אוקטובר/נובמבר  ומרץ. 

   יפתחו בסניף כפ"ס קבוצות המחקר בעלות מופחתת. בת"א תפתח קבוצה רגילה. 2023 בשנת
        

 פרטים להרשמה :
נדרשת התחייבות להשתתפות בכל המפגשים )במידת הצורך, ניתן שקרוב משפחה אחר ישתתף בקבוצה במקום ההורה, 

 עם הילד(.באחריותו יהיה להגיע לכל המפגשים ולתרגל בין המפגשים את המטלות 

 מפגשים בני שעה וחצי, אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים.  16התכנית כוללת 

 ילדים. 8-10הקבוצה מיועדת ל 

 קבוצת הילדים וקבוצת ההורים תתקיימנה במקביל. הקבוצות מונחות ע"י פסיכולוגים , עו"ס קליני ותומכים.

 
 עלות ההשתתפות בקבוצה:

 למשפחה.  ₪   350המקדים  עלות הראיון

 מפגשים.  X  16למשפחה  ₪   470עלות כל מפגש קבוצתי  

 לנושא החזרים לילדים המוכרים בקופות יש לפנות למזכירות. 

 את התשלום עבור ההשתתפות בקבוצה יש להסדיר מראש לכל המפגשים.

 ניתן לחלק לתשלומים בהמחאות או בכרטיס אשראי.  

 PEERS – Program for the Education and Enrichment of Relational Skills * 
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