בס"ד

הסיפור
של הילד שלך
סדנת חינוך להורים ומורים עם הרב סג"ל

הכירו את הילד שלכם

לכל ילד אופי משלו ,לכל ילד צרכים רגשיים אחרים.

הרב סג"ל מחלק את הילדים לארבע קבוצות עיקריות.
אם תזהו לאיזו קבוצה שייך הילד שלכם
תוכלו להעניק לו את הייחס שמדויק עבורו,
לעזור לו לקבל את המענה הרגשי שהוא זקוק לו ולטפח אצלו את הכישורים
והמתנות שהוא קיבל מבורא עולם.
חדש!!! "מודה במקצת"
מצגת מולטימדיה דרמתית ,חינוכית ומרגשת
בהפקת מכון סג"ל

או -הילד המתחמק ...יש לו אינספור תירוצים ,לכל דבר
שהוא עושה ובעיקר לְ מה שהוא לא עושה .הוא מתעקש
לחזור עליהם פעם אחר פעם .השיחות והויכוחים איתו
מתישים ,ולא נגמרים .התירוצים הם לפעמים
על הגבול שבין האמת לשקר :הוא תמיד
צודק .תמיד .ולא הוגן להעניש אותוֲ .א ֵש ָמה
הסביבה ,בני המשפחהֲ ,א ֵש ִמים גורמים
במערכת בית הספר ,מזג האוויר ,תקלות
מכל סוג ,אבל הוא צודק!

הכירו את

מה משיג הילד שמשחק אותה "קרבן"?
איך נוטעים בו את החדווה והרצון להצליח?
•בסדנא נקבל כלים איך לספק לו את
המענה הרגשי לו הוא זקוק
•נלמד את מודל  3השלבים לאמנות ההקשבה
•נקבל ארגז כלים לתקשורת בונה עם הילד

בפשטות ,הילד הזה הוא יותר מדי טוב .הוא ממלא מיד כל מטלה ,מתאמץ לעמוד
באתגרים ,לא מתלונן .הוא מציע את עצמו לכל ענין נדרש ,ופועל עד להשלמת המשימה
גם אם היא מעבר ליכולתו .אמנם זה מאד נוח ואפילו "פרקטי" להורים ולמורים .זו כנראה
הדרך שלו להשיג תשומת לב ולהרגיש אהוב ומוערך.

אבל האם הוא מקבל את המענה הרגשי שלו הוא זקוק? האם יצליח ,כשיגדל להרגיש
ביטחון עצמי ,אהבה והערכה גם בלי הסביבה ש"מעריצה אותו"?
•בסדנא נקבל כלים להעלאת הדימוי והביטחון העצמי של הילד
•נלמד דרכים להתמודדות בחרדתיות ,פרפקציוניזם וביישנות

הילד שלכם
בלי לדעת איך ,כל דיון שלך איתו הופך להתלהמות .במשפחה ובחברה הוא תמיד מצית
שריפות .טון הדיבור שלו צעקני ,וסגנון הדיבור שלו קיצוני ,מתנגח ,מתלהט .את שואלת
שאלה פשוטה ,והוא צורח .בלי לענות עניינית ,בלי לשמוע...

עושה רושם ,שהוא מרגיש מותקף .ממי? לָ ָמה? אף אחד לא התכוון...
•בסדנא נקבל כלים להתמודדות עם כעסים ,קנאה ,תחרותיות ואימפולסיביות
•נבין איך לעזור לילד בדחיית סיפוקים והבנת האחר

הוא שובב בצורה שפשוט ...מוציאה מהדעת .אין ספק שהיצירתיות שלו מרשימה
ובהחלט צוברת שיאים .הוא נתון בקביעות במצב של פעילות ,ובלתי צפוי לחלוטין .לרוב,
אין לו כוונות רעות ,הוא אפילו טוב לב ,אבל לא מסוגל לשבת .התזזיתיות שלו גורמת לו
ליפול שוב ושוב למצבים מתקילים ומביכים ,בהם הוא מתנצל מכל הלב ,אבל זה כבר
מאוחר מידיי

איך מצליחים "לחנך" ילד כזה? איך מגיעים אליו?

•בסדנא נכיר את  5המתנות המדהימות של ילדים הסובלים מADHD -
•נלמד איך להתמודד עם פעלתנות יתר והפרעות קשב וריכוז
•נקבל כלים איך לנתב את היצירתיות של הילד לעשייה בונה

הרב אברהם מ .סג"ל
איש חינוך ויועץ חינוכי מוערך ומבוקש ,בעל גישה חינוכית ייחודית .ובעל
ניסיון רב באבחון וטיפול בהתמודדויות עם בעיות רגשיות שונות הרב סג"ל
דוגל בעיקר בטיפול מונע ,ומספק כלים מעשיים להורים ומחנכים באמצעות
המחשה ויזואלית המעצימה ומעשירה את הלימוד.
הידע של הרב סג"ל מבוסס על ספרי הקודש ,חסידות וגדולי ישראל יחד עם לימוד
אינסופי של חומרים עיוניים הכוללים תארים בחינוך ומדעי ההתנהגות וכן מגוון
תעודות הסמכה בתחומי הפסיכולוגיה ,וביניהם ,CBT :טיפול נרטיבי ,פסיכודרמה,
 ,NLPאבחון ציורים ,גרפולוגיה ,קאוצ'ינג ומאמן ADHD

מצגות מולטימדיה חדשניות
בעשור האחרון מתמקד הרב סג"ל בהפקת תכני מולטימדיה חינוכיים אשר קיבלו את המלצת
ואישור הרבנים ,שמספקים לצופים הצצה לתוך עולמם הפנימי והרגשי של הילדים ומעצימים
את החוויה ואת יכולת הקליטה ומעניקים להורים ולמחנכים כלים להתמודדות עם סוגיות
חינוכיות .הסדנה מלווה במצגת מולטימדיה "מודה במקצת" - ,המספרת את סיפורם של 4
סוגי הילדים שעליהם נלמד.

להזמנת הרצאות וסדנאות03-6441180 :
דוא"ל  | s036441180@gmail.comסוקולוב  40בני ברק

סדנאות והרצאות נוספות:
•ימין מקרבת שמאל דוחה (הקשבה ובעיות חברתיות) – בשילוב המצגת "קולי שמע"
•תקשורת בונה וחווייתית – בשילוב המצגת " על פי דרכו"
•סמכות גבולות ועונש – בשילוב המצגת "והשיב לב אבות"
•מוגנות – עם הרבנית רבקה סג"ל – פסיכותרפיסטית מומחית ילדים ונוער
•והדרכת הורים ,וכן עבודה עם נפגעי טראומה ופגיעות שונות
•סדנת העשרה למטפלים ואנשי חינוך

