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התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה

אתם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות ו/או קביעת פגישה:  
רח' בן גוריון 20, קומה ב', גבעת שמואל  

טלפון: 03-5322794
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טיפול אישי      טיפול זוגי      טיפול משפחתי
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המפגשים הינם בתשלום, 
עפ"י תעריפים נוחים הנהוגים בגופים ציבוריים–שירותיים. 

 אפשרות להנחות עפ"י מבחן הכנסה.

 אתם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות ו/או קביעת פגישה:
 רח' בן גוריון 20, קומה ב', גבעת שמואל

טלפון: 03-5322794

 טיפול אישי – 

"דור הג'אגלינג" – קריירה + הורות + זוגיות – 
 איך עושים את זה?

משברים אישיים

התמודדות עם מקרי אובדן

 גירושין – התמודדות עם סיטואציה חדשה

מימוש עצמי )התפתחות, צמיחה אישית(

פרישה – התמודדות עם יציאה לגמלאות

תיאום הורי – 
הסתגלות למצב החדש

 תוך התחשבות בטובת הילדים  

תיאום הורי הוא מודל התערבות ממוקד ותחום בזמן, 
שמיועד להורים גרושים או בהליכי גירושין, החווים

קושי בניהול ההורות המשותפת במצב החדש. 

מטרת התיאום היא להגיע להסכמות בנוגע
לשיתוף פעולה הורי לטובת הילדים. 

 טיפול משפחתי – 

תקשורת ויחסים בתוך המשפחה

שינויים בחיי המשפחה )מצב רפואי, מעברים ועוד(

"דור הסנדביץ'" – טיפול בילדים קטנים מחד
והורים מזדקנים מאידך

פרק ב' – איך לבנות את הזוגיות החדשה 
והמשפחה המשותפת

יחסי הורים - ילדים )גם בגיל מבוגר(

 התמודדות עם צרכים מיוחדים במשפחה

 טיפול זוגי – 

ייעוץ טרום נישואין

ביסוס הקשר הזוגי בתחילת הנישואין – 
'היום כבר כולם יודעים שזוגיות זו עבודה'

"גם אני כאן" – התרחבות המשפחה – 
לידת ילד ראשון, שני...

בעיות תקשורת – 
גם אתם נתקלים בבעיות בתקשורת הזוגית?

"דור הג'אגלינג" – קריירה + הורות + זוגיות – 
איך עושים את זה?

"עוף גוזל" – הקן המתרוקן – 
הילדים יוצאים מן הבית

 מי אנחנו?
על צוות התחנה נמנים עובדים סוציאליים בעלי ניסיון רב

והסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי, המטפלים גם במגזר הפרטי
ומשלבים גישות שונות בטיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי.

מה אנחנו מציעים - השירותים שלנו:

בית לטיפול אישי, זוגי ומשפחתי
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