
 חוג חיות ורגשות באוריינטציה טיפולית
 דרך בעלי חיים קבוצה מיומנות חברתית

 

 מיומנות חברתית –חיות ורגשות  שם הקבוצה: 

סיון כמרפא בעיסוק עם ישנות נ 30, בעל תואר ראשון בריפוי בעיסוק. קרוב לדניאל כאהן  מטפל:
שנה עובד כמטפל בעזרת בעלי חיים, במסגרות  17ילדי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. 

 מתי"א מעלה אדומים, ובמכון פסיעות. 

 8-10לבנים ובנות בגילאים    מיועד:

 .17:15דקות בשעה  45 ,ביום ג' ימים ושעות:

נעשית על ידי למידה פרונטלית בצורה של חדש. הכרת בעל החיים  אורח " בכל שבוע " תיאור:
כקבוצה  תא מנוהלילכל ילד, אך ה תאמנם הקבוצה מיועד. סיפור, המותאם לגיל הילדים

טיפולית. במהלך ההצגה של בעל החיים, נשים דגש על הפן הרגשי שניתן ללמוד/ להזדהות 
לד, לעולם הרגשי להסתייג / המאפיין כל בעל חיים. ניצור חיבור בין עולם הרגשי של הי /

 של בעל חיים, ונעודד שיח רגשי בין הילדים. 
חברתיים  –כאשר צצים תכנים רגשיים במרכז.  הילדהקבוצה שלנו אמנם סביב חיות אך 

בין ילדי הקבוצה, אנחנו מטפלים בעניין ברמה קבוצתית. הקבוצה מקנה לילד כלים 
פיתוח יכולת אמפתיה, להתמודדות עם תסכולים, פחדים, קושי בדחיית סיפוקים, 

ת של כל ילד, ומעודדים אותו לתרום לכל ילדי וזקוהזדהות ועוד. אנחנו מגלים את הח
 בתחומי הקושי שלו() ולוקח ממנה הקבוצה. כל ילד נותן לקבוצה )ממוקדי הכוח שלו(

 
או                                                          תפקיד הקבוצה:   הקבוצה מנרמלת ומאפשרת לילד להכיר עוד ילדים שמתמודדים עם אותם קשיים, 

 אותן מחשבות כמוהו. היא נותנת תוקף לתחושות של הילד ויש בה המון כוח לתוך רגשית.
 

 מטרות:
 העצמה אישית ורגשית  ▪
 חיזוק הביטחון העצמי ▪
 פיתוח מיומנויות חברתיות ▪
 תפיתוח יכולת התבוננות, הצבת שאלות , והסקת מסקנו ▪
 פיתוח שיח רגשי ▪
 מודעות עצמית ) במה אני טוב , ובמה קשה לי? ( ▪

 

 מפגשים 16  ספר מפגשים:מ

 תאריכי מפגשים:  

 מפגש פתיחה - 3.1.23 .1
2. 10.1.23 
3. 17.1.23 
4. 24.1.23 
5. 31.1.23 
6. 7.2.23 
7. 14.2.23 
8. 21.2.23 
9. 28.2.23 

10. 14.3.23 
11. 21.3.23 
12. 28.3.23 
 

 6-7מספר משתתפים: בין 

דקות,  20המטפל נפגש עם כל זוג הורים לפגישה אישית של הרשמה, ל יםמילוי טפס :הרשמהדרך 
, ללא התחייבות כספיתהרשמה באמצעות  נקבע מטרה אישית לכל ילד בחוג. ךבמהל

 קבלת החזר על מפגשים שהילד/ ילדה לא נכחו בהם.

 ש"ח 1000סה"כ לחודש ₪  250  עלות:

 דרהיל הסעל כ חייב לשלם תהורה מ  הערות:

 2"פסיעות" היחידה העירונית הקהילתית להתפתחות הילד, רחוב האורן   מיקום:

 מסיר אחראיות מפסיעות ומודע לכך שאין על הילדים ביטוח במהלך הטיפול הקבוצתי.כמו כן, אני 

 

13.  18.4.23 

14.  2.5.23 

15 .9.5.23 

16.  16.5.23 

 

 


