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ראיון חברתי עם ....



נשואה ואמא לשתיים. 
אוהבת לקרוא ספרים, נמצאת כל הזמן בתהליך של למידה, להכיר

אנשים חדשים ולבלות עם משפחה וחברים.
בתחום המקצועי - יועצת חינוכית, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים ,

מנחת קבוצות חברתיות ומרצה במכללה להכשרת  מדריכי הורים. 
מנחה תוכנית ברדיו החברתי הראשון "זמן הורים". 

השנה יצאתי לדרך עצמאית ופתחתי מרכז להורים וילדים שמתמחה
במענה לילדי קשב וריכוז סביב נושא חברתי, ויסות רגשי והקניית

מיומנות לחיים.

אני מקדמת את הנושא של קשיים חברתיים אצל ילדי קשב וריכוז. 
אם בעבר הנושא החברתי היה נחלתם של ילדי "תקשורת", חשוב לי

לשחרר את התפיסה הזאת. לילדי קשב וריכוז יש קושי בכל הקשור
למיומנות חברתית ובעיקר מתרכז סביב הנושא של פרשנות

חברתית.  כיום אני מנחה קבוצות חברתיות המיועדות לילדים בעלי
הפרעת קשב וריכוז.

לאחר שעבדתי בבתי ספר לנוער בסיכון  כיועצת חינוכית,
זיהיתי שמרבית הילדים שהגיעו למסגרת חלופית היו ילדים בעלי

הפרעת קשב וריכוז או לקויות למידה שלא קיבלו מענה מיטבי. 
כאחת שמאמינה שטיפול מערכתי הכולל- מפגשים פרטניים, מערך
קבוצתי, הדרכת הורים ושיתוף עם המסגרת החינוכית הוא השילוב
הנכון ביותר. אני מאמינה שהיותי יועצת חינוכית מאפשר הסתכלות

רחבה ומערכתית תוך זיהוי צרכי הילד (הפרט) והמערכת.

יעל פקלר 
כמה מילים על עצמי...

העשייה שלי בתחום החברתי

איך הגעתי לתחום



עבודה מערכתית- ילד, הורה בית ספר.
חשוב ליצור מרחב עבור הילד בו הוא יוכל להתנסות וליצור חוויות של

הצלחה, אני מאמינה בקבוצות חברתיות "עובדות", קבוצות שבהם
הילדים מעבר למרחב הבטוח עבורם, יהיו בשלב של למידה והתנסות

בבית ובמסגרת החינוכית ע"י משימות, מעקב וזיהוי הצרכים שלהם.
חשוב שהילד ילד לזהות את הרגשות והמחשבות שלו, מה הם

הטריגרים שלו, כיצד הוא יכול לנהל את העולם הפנימי והרגשי ועל ידי
זה להיות במודעות חברתית.

למידה חיצונית של זיהוי רגשות, מחוות חברתיות ומותאמות חברתית
מאפשרת עם הזמן ולאחר תרגול הפנמה פנימית שהופכת לטבעית.

יעל פקלר 
עקרונות מנחים בעבודתי

מקרה שזכור לי במיוחד
ילדה בת 12 שהגיעה לטיפול פרטני סביב הנושא החברתי כילדה

דחויה. לאחר תקופה של עבודה משותפת סביב הנושא החברתי באחד
המפגשים הילדה הצליחה להגיע לתובנות סביב הנושא של התפקיד

החברתי שהיא אימצה לעצמה. אחד הדברים הוא נושא הרווחים- עצם
היותה "ילדה דחויה" מאפשר לה לגייס את ההורים והמורים אליה. 
ההבנה הזאת אפשרה להרחיב את הנושא של תפיסת הגיוס ההורי

וכיצד ניתן לעשות זאת מבלי פגיעה חברתית? במקביל לעבודה עימה,
ההורים עברו תהליך מקביל בהדרכת הורים.

במסגרת החינוך- המחנכת נתנה לה תפקיד חברתי בכיתה שיחזק את
הצורך שלה בהכרה לצד היציאה מהתפקיד החברתי של "הדחויה"

כיום היא נמצאת במקום טוב מבחינה חברתית.



 
מודילנג. 

בעידן האינטרנטי כאשר ילדים נדרשים פחות לאינטראקציה
חברתית ישירה ושוהים בזירה החברתית האינטרנטית, כהורים
חשוב שנייצר הזדמנויות חברתיות מוחשיות עבור הילדים שלנו
החל מהמשפחה שהיא קבוצת המיומנות הראשונית של הילד

ועד הזמנה של חברים לבית. 
 

ילד בעל קושי חברתי חשוב כאשר מזמינים חברים ליצור חוויות
הצלחה: 

1.     לחשוב ביחד עם הילד מה הוא היה רוצה לעשות עם חבר-
עצם התכנון מפחית את החרדה ומאפשר ביטחון

2.     לתחום את המפגש לזמן  מוקצב. יש נטייה להאריך
במפגשים ואז הילד מגיע למיצוי ופעמיים רבות מסיים את

המפגש בצורה לא טובה
3.     במידה ומזהים קושי בעת המפגש לקחת את הילד הצידה

ולעזור לו עם תיווך חברתי וזיהוי של הסיטואציה.

יעל פקלר 
הטיפ החברתי שלי:

 רוצים ליצור קשר

yael@pekler.co.il
www.agamcenter.co.il

רוצים גם אתם להתראיין לאגודת איל"ת

למיזם חברתי שלכם? שלחו לנו מייל

 Nofarys1@gmail.com


