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 ליווי למשפחות בתהליך פרידה –למשפחה במודיעין  כתף

 

 ?זה מה

 -בתהליכי פרידה וגירושין באמצעות תמיכה והדרכה קבוצתית בהנחיה מקצועית  למשפחות מענהאשר נותנת  תכנית

 לילדים בנפרד ולהורים בנפרד.

 קבוצות במקביל: 3במסגרת התכנית פועלות 

 

 :ההורים קבוצת

? איך המשפחתי מערךה שינוי הורה עלי להיות תוך כדי תעסוק בתכנים שמדאיגים הורה שעובר פרידה:  איזה  קבוצהה

 ליצור תקשורת מיטבית עם הילדים בזמן זה? איך עדיין להציב גבולות בתוך המצבים שמזמנת הפרידה? וכו'

 טיפולית ילדים קבוצת

 לומדים הילדים. והשלכותיו המשפחתי המצב עם הילד של ההתמודדות אופני את ולהרחיב לשנות הינה העבודה מטרת
 זו למידה. כאחד וילד מבוגר", אחר"ה של בצרכים להכיר בעת ובה יעילה בצורה שלהם הצרכים ואת עצמם את לבטא

 . המשתנה המשפחתי במערך יעילה והתנהלות להבנה כלים לרכוש להם מאפשרת

 : ילדים )'משחקיה'(ה מרחב

ובני   הדסה' מטעם ארגון 'נשות רכזת במקום. צעירים ולילדים הילדים בקבוצת משתתפים שאינם לאחים מיועדמרחב זה 

 לתת תחליף לשירותי בייביסיטר.מרחב זה איננו טיפולי, נועד  . אישית מחויבותמסגרת ב נוער

 ?עובד זה איך

 ההתייחסות. נפרדים בחדרים אך שעות באותן, במקביל עובדות הקבוצות  כאשר, מתחם לאותו שבוע מדי מגיעה המשפחה

, מערכתית התייחסות עם יחד קבוצה לכל הייחודי המענה. מחדש לתפקד שלומדת כמערכת למשפחה הינה התכנית צוות של

  . הנפרדות בקבוצות והלמידה העבודה של יישום מאפשרים

 ?אנחנו מי

הנחיה , בהדסה ונשות ה"יזמ, חברתיים םלשירותי האגף של מערכתי רב פעולה בשיתוף שנים מספר מזה עובדת התכנית

 מקצועית.

  ., עלות המפגשים מסובסדתפגישות 20 -כ למשך 19:00עד  17:30 השעות בין רביעי בימי מתקיימת הקבוצה

 (. וילדים הורה) משפחתי ראיון לאחר לתוכנית מתקבלים

 ,ה כ ר ב ב

  האגף לשירותים חברתיים 
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 2023למשפחה  כתף

 , יקרה משפחה

 .וילדיהם מההורים רבים משאבים הדורש, מתמשך ולעיתים בחיים חריף משבר הינו גירושין משבר

 דפוסים רכישת, רגשית תמיכה: ומטרתה גירושין עקב בשינוי הנמצאות למשפחות תכנית הינה", למשפחה כתף"

 . ואחריה המעבר בתקופת יעילה ותקשורת להתנהלות

 מיועדת. הדסה ונשות ה"יוזמ עמותות, במודיעין חברתיים לשירותים האגף של פעולה שיתוף של פרי היא התכנית

 .רעות מכבים מודיעין העיר לתושבי

 

 :סמוכים ובחדרים במקביל מתקיימות התכנית במסגרת

 (המשפחה מהורי אחד) ותמיכה הורית להדרכה הורים קבוצת

  6-10 בגילאי טיפולית ילדים קבוצת

 (. חלק ולקחת הילדים למרחב להתנדב יכולים יותר גדולים אחים) 0-6 לגילאי( משחקייה) ילדים מרחב

  .הורה בלי בתוכנית ילד לשתף ניתן לא אך, בקבוצות ילדים יש ההורים לכל לא

 (. מוגבל המקומות מספר) ות/הנרשמים לכמות בכפוף, השנה בתחילת תיפתח התוכנית

  17:30-19:00 השעות ביןרביעי  בימי –( מפגשים 20-כ) שבועי הינו המפגש

 (. השמשוני מתחם) המגנים בשכונת ה"זמוי גני מתחם: המקום

 לכל המפגשים( ₪  500לחודש )₪  100עלות : 

 התכנית הינה חסויה והסודיות מובטחת.

 .הילדים בקבוצת ילד להשתתפות הורה ואישור תשלום, לתוכנית התאמה בראיון מותנית בתכנית ההשתתפות

 

--------------------------------------------------------------------- 

 __________________________ : ההורים לקבוצת המיועד ההורה של שם משפחה+שם

 ______________________________מייל: 

  ההורה הנוסף יסכים להשתתפות ילד/ה בקבוצת ילדים: 

 נפגשים:  הם והיכן משמורן הלא ההורה עם בקשר הילדים האם

 ? ההורים בין המצב על ים/לילד ידוע מה

 

 

 

 ,בברכה

 צוות התכנית

 

 (יעל מוסרי) 073-2326430טל. yael_mo@modiin.muni.ilלפרטים והעברת השאלון: 

 )היו בטיפול? אלרגיות? מחלות?( הערות כיתה גיל  שם הילד
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