
  –הדרכת הורים 
CPRT- תרפיית יחסי הורה ילד 

 

 שלום 
הקיץ אני מסיימת שלוש   שמי אביטל טלי 

 שנים של לימודי טיפול במשחק.  
 Play, בהסטאז' שלי סיום  במסגרת 
Therapy   אני מזמינה אתכם להשתתף

בהדרכת הורים  בקבוצת הורים המתמקדת 
באמצעות   ,ילד   –לשיפור הקשר הורה 

 טיפול במשחק. 
 הקבוצה מיועדת להורים לילדים בגילאי 

3-11. 
בעלות   ההשתתפות בקבוצה הינה 

 ₪1500 במקום  500מופחתת של 
 מפגשים. 10 -ל 
 

הזדמנות טובה להשקיע בקשר עם היקרים  
 לכם. 

  רביעי המפגשים ייערכו בביתי בכליל בימי 
 20-22בין השעות 
 בדף המצורף   C.P.R.Tקרוא עלמוזמנים ל

 ולהתקשר אלי לפרטים נוספים 
 

 0547605592אביטל טלי 
 

 :כותביםשהנחיתי ה קבוצהורים שהשתתפו ב 
סדנה העשירה את ארגז הכלים שלי וגם  " ה

נשכחות. קיבלתי כלים פרקטיים  הזכירה לי 
ליישום. זמן רב לאחר סיום הסדנה המשכתי  

לפעול וליישם דברים שלמדתי והמשכתי להתפעל  
. זה נתן לי   מההשפעה של הדברים על ילדיי

    הרגשה של ביטחון יציבות והרבה שמחה".. 
 מאיה נצח

 
" ההנחיה היתה ברורה ונעימה מלאה בהקשבה  

 וסבלנות הכלה וידע".. 
 

"קיבלתי בעיקר את המקום שבו אני המנהיגה  
 ההנחיה הייתה  מעולה   ומייצרת שינוי..

 מורן לשם  ..  מאוד ברורה, מכילה ומאפשרת"

  
 

בע"ה

Child 

Parent 

Relationship 

Training  

   ילד   - תרפיית יחסי הורה 

 אנשים דינאמיים  •

 אווירת צוות  •

 מיקום מלהיב •

 הטבות נפלאות  •

 שכר גבוה בהשוואה למתחרים •

 הזדמנויות לקידום •

 



 
 

 לפעמים אין מילים 

נותן להם את הדרך  לעיתים, כאשר לילדים יש קשיים או בעיות, אין להם את המילים להסבירן.  המשחק 

 רגשות שאינם מובנים להם או שאינם יכולים להביע בדרך אחרת.  , כמולהביע ולעבד את עולמם הפנימי

ורגשי.    טיפול באמצעות משחק, הוכח כדרך יעילה להתערבות ועזרה לילדים עם מגוון קשיי ויסות התנהגותי

מוטיבציה, הלומדים מיומנויות בסיסיות של טיפול באמצעות  בעלי מעורבים ו הוריםממחקרים, אנו יודעים, ש

, הנלמדות  , כאשר יפעלו עם ילדיהם במיומנויות אלופיע באותה מידה כמו מטפל מקצועי משחק, יכולים להש 

 תרפיית יחסי הורה ילד.  – CPRTבהדרכת הורים 

 

 תרפיית יחסי הורה ילד : -CPRTמחקרים הוכיחו כי 

 התנהגויות בלתי מותאמות.  מכחידהמפחיתה או  •

 ילד וכן את מערכת היחסים הזוגית. -את מערכת היחסים הורה מחזקת •

 אצל הילדים.  תאחריות אישי מפתחת •

 דימוי עצמי וביטחון עצמי אצל הילדים.  מחזקת •

 את תחושת החיבור של ההורה לילדיו.  מגבירה •

ביתי  בתתקיים שעתיים כל אחד;  מפגשים שבועיים בני 10 בת   ההכשרה

  בכליל

   1/07/20 מפגש ראשון: 20-22בין השעות  רביעיבימי 

 )מותנה במס' משתתפים(   

 

 כוללים:  בהדרכה זו חלק מהדברים הנלמדים

 איך לעזור לילדך, להיפתח בפניך.  •

 טיפולייםהצבת גבולות  •

 זיהוי צרכים רגשיים ובניית דימוי עצמי  •

 יצירתיות, ויסות אישי ואחריות אישית. פיתוח •
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