
חיזוק תחושת מסוגלות 
ומיומנויות חברתיות 
לילדים ומתבגרים 
בקבוצות וביחידים הדרכות

הורים
וליווי צוותי

חינוך 

 בהנהלת 
אייל גל



גלגל הצלחה, בהנהלת אייל גל, הינו מרכז המחזק תחושת 
מסוגלות ומיומנויות חברתיות לילדים ומתבגרים בקבוצות 
וכן  גיל  וביחידים החל מגיל 5 ועד 13 בקבוצות מותאמות 

נותן תמיכה, ידע וליווי להורים לאורך התהליך. 

הסדנאות שלנו חינוכיות - חברתיות, ועוברות בשיטה ייחודית 
משימות  מטרות,  ממוקדי  מקוריים  משחקים  המשלבת 
מאתגרות, לצד שיח מכיל, מעצים ומוביל, דרכם לומדים 

הילדים להתמודד עם קושי ולחתור להצלחה!
{ {

מה זה בכלל 
גלגל הצלחה

?



קבוצות קטנות

אנו מקפידים על 
קבוצות קטנות של עד

8 ילדים בקבוצה בסדנת 
ארגז כלים לחיים, ועד

12 ילדים בסדנת 
ההמשך למתקדמים.

למידה אחרת

לגלגל הצלחה כלים 
ייחודיים בתחומים: 

קבלת החלטות, 
פיתוח מודעות לקשיים, 
דרכי התמודדות ושימוש 

ב-15 כוחות פנימיים.

יישום בפועל

הפעילות שלנו משקפת 
זירה חברתית בה 
הילדים מתרגלים 

כישורים חברתיים דרך 
משחקים חווייתיים 
ומשימות מאתגרות.

קצת על
השיטה שלנו



אייל גל, נעים להכיר
 

(הנסיך הקטן)

"כל המבוגרים היו פעם 
ילדים, אולם רק מעטים 

מהם זוכרים את זה"

שמי אייל גל ואני איש חינוך.
את מרכז "גלגל הצלחה" הקמתי לאחר שש שנים של עשייה חינוכית וחברתית 
בהתמקדות  פורמלי  הבלתי  בחינוך  ומגוונים  שונים  תפקידים  שימשתי  רציפה. 
בבתי  התנהגות  קשיי  עם  ילדים  שילוב  של  תכניות  הובלתי   ומתבגרים.  בילדים 
קשיים  עם  המתמודדים  לילדים  ייחודיות  מסגרות  ניהלתי  בת-ים,  בעיר  הספר 

התנהגותיים ורגשיים ונוער במצבי סיכון.
 

פיתחתי תכניות העצמה לילדים ומתבגרים המשלבות קומיקס וגיבורי על במטרה 
חברתיים  כישורים  המקנות  סדנאות  וכן  שבהם,  הגיבור/ה  את  בילדים  לעורר 
ואישיים לילדים ולמתבגרים, בקבוצות וביחידים. הייתי מנחה למאות ילדים ומשפחות 
שעברו מסלולי העצמה משותפים ומשמעותיים! את הסדנאות העברתי במרכזים 
שזוהי  הרגשתי  ספר.  ובבתי  ברשויות  בבתים,  בעמותות,  הארץ,  במרכז  פרטיים 
זכות גדולה, שניתנה לי, להיות חלק מתהליכים חינוכיים מרגשים שהורים וילדים 

עברו יחד.

 (M.A) מנחה חינוכי-התנהגותי
לילדים, הורים וצוותים חינוכיים. 

מייסד ומנהל "גלגל הצלחה". 



בשנת 2016 הגשמתי חלום והקמתי את מרכז "גלגל הצלחה", 
המפעיל סדנאות המאמנות ילדים לכישורים חברתיים ואישיים 
והדרכתם.  בתהליך  ההורים  ליווי  תוך  ביחידים,  או  בקבוצות 
"גלגל הצלחה" קם מתוך חזון ליצור לילדים ולהורים בית, מקום 
להגיע אליו, להרגיש שייכות. בית שיאפשר להם הצלחות ויקנה 
להם כישורים נדרשים להתמודד עם אתגרים חברתיים ביומיום. 

הרעיון להקים את גלגל הצלחה הגיע כתיקון וסגירת מעגל לילד 
תחושת  ועם  בלימודים  חלש  קשב,  הפרעות  עם  כילד  שהייתי. 
מסוגלות נמוכה, אני מצליח לראות את הקושי של הילד מולי, 
פיתחתי  שלי,  האישי  הקושי  מתוך  הנכון.  המענה  את  לו  ולתת 
שיטות עבודה, כלים ומיומנויות לעבודה עם ילדים ומתבגרים. 
השיטה עוברת באמצעות סדנת "ארגז כלים לחיים" המחזקת 

תחושת מסוגלות ומקנה מיומנויות חברתיות חשובות!
 



השירותים
שלנו



הסדנה מתקיימת ב-3 קבוצות גיל:
גילאי 5-6.5  |  גילאי  7-10   |  גילאי 11-13

"ארגז כלים לחיים" הינה סדנת העצמה חינוכית - חברתית 
לילדים ולמתבגרים, המשלבת בתוכה ייעוץ והדרכה קבוצתית 

להורים. 
 

חברתיות  מיומנויות  מתרגלים  שלנו  בקבוצות  הילדים 
משבר,  ומצבי  תסכול  עם  התמודדות  כושר  לחיים,  נדרשות 
וניתוח מצבים חברתיים מורכבים וקבלת  יכולת הבנה, זיהוי 
החלטות, כללים חשובים בתקשורת בין-אישית (לפי התקנון 
החברתי) ושימוש בכוחות פנימיים, תוך תרגול בזוגות ובקבוצות 
עצמית  מודעות  מפתחים  הילדים  הסדנה  לאורך  קטנות. 
לכוחות, חולשות ודרכי התמודדות ע"פ מודל של גיבורי-על 
וייחודיותם,  האישית  הזהות  העצמת  תוך  לתכנית,  הבלעדי 

של כל ילד וילדה בקבוצה!
 

מותאמי  מקוריים  משחקים  באמצעות  עוברים  הסדנה  תכני 
והקבוצה,  הפרט  וצורכי  התכנית  מטרות  את  המקדמים  גיל 
לצד משימות בזוגות ובקבוצות קטנות המשלבות יצירה, בנייה 

ואתגרים לכל אורך הדרך ושיח מעצים.

ארגז כלים לחיים
לחיזוק תחושת מסוגלות והקניית המיומנויות החברתיות



להיכרות עם 
תכניות הלימוד 

ומידע אודות עלויות, 
היכנסו לאתר:

www.galsuccess.com

1
2

3

ארגז כלים לחיים
סדנה המורכבת מ-8 מפגשים קבוצתיים 
לילדים, ומפגש הדרכה קבוצתי להורים. 

סדנת מתקדמים
מסלול ההמשך המורכב מ-8 מפגשים קבוצתיים 

לילדים, ומפגש ייעוץ אישי וממוקד להורי הילד/ה. 

גלגל הצלחה - החוג השנתי
חוג חברתי המיועד לבוגרי סדנת מתקדמים, אשר רכשו 
את כלי הבסיס לאורך שתי הסדנאות. החוג השנתי נוצר 

בכדי להעניק לבוגרי הסדנאות מסגרת מתרגלת, תומכת 
ומלווה לאורך שנת הלימודים. 



אנו מזמינים אתכם להגיע, להתנסות ולצעוד איתנו יחד 
לקראת הצלחת ילדיכם וכלל המשפחה. 

הדרכת הורים פרטנית / בקבוצה
הדרכת הורים הנותנת רשת תמיכה, ידע וליווי

כיצד תתמודדו עם קשיים חברתיים והתנהגותיים של ילדיכם 
בבית ובמסגרות החינוך? בואו לדבר חינוך, לשתף ולהיות חלק 
מקהילה של מאות ההורים של גלגל הצלחה המקבלים מענה, 

תמיכה, ליווי, וכלים יישומיים לעבודה בבית.

על מה מדברים במפגשי ההורים שלנו? 
חזון הורי ותפקיד הורים בעידן החדש המלווה בשינויים טכנלוגים 
יישומיים  כלים  ילדים,  התנגדויות  עם  התמודדות  מואצים, 
בפיתוח מסוגלות ומיומנויות חברתיות, כיצד רותמים את הצוות 
גישות  תקשורת,  סגנונות  הילד?  של  צרכיו  לטובת  החינוכי 
עם  התמודדות  ילדים,  עם  בעבודה  ומסורתיות  חדשות 
התקפי זעם ותופעת קשיי ההתנהגות, היבטים התפתחותיים: 
רגשיים, לימודיים וחברתיים, וכיצד מחזקים ומפתחים אותם? 

שאלות  שאילת  לשיח,  מקום  נותנים  אנו  ההורים  בהדרכות 
ומועצמים בדרך  ומתמקדים במקרים, בכדי שתצאו מוכנים 

לשנות את מציאות ילדיכם והמשפחה כולה! 

להיכרות עם 
תכניות הלימוד 

ומידע אודות עלויות, 
היכנסו לאתר:

www.galsuccess.com



המסלול עבור ילדים החל מגיל 4 ועד נוער, צעירים 
ומבוגרים.

 

 תכנית המפגשים הפרטניים מורכבת מסדרת מפגשים אישיים 
העוסקים  בהגברת  תחושת  מסוגלות, חיזוק  התקשורת 
הבין-אישית של הילד עם סביבתו, ופיתוח המיומנויות החברתיות 
הנדרשות,  זאת  באמצעות  תכנית  ייחודית  -  קצרת  טווח 
ממוקדת  במטרות  המקדמות  כישורים  אישים  וחברתיים. 
לאורך התכנית הילדים מחזקים את הביטחון העצמי שלהם 

ואת יכולתם לעמוד מול אתגרים חברתיים מורכבים.

בתכנית הילד מפתח מודעות עצמית לכוחות ולקשיים אישיים, 
אתגרים  עם  מטיבה  להתמודדות  יישומיים  כלים  ומקבל 
חברתיים ואישיים, תוך הנחייה מקצועית מצמיחה ומעצימה! 
חינוכיים-חברתיים  העצמה  תכני  בתוכה  משלבת  התכנית 
ואימוניים, המותאמים לעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים, וכן 
פתרונות  והקניית  ייעוץ  בהדרכה,  להורים  מענה  נותנת 
חינוכיים ישימים לחיזוק הקשר הבין אישי בין ההורה לילד תוך 

חיזוק הסמכות ההורית.
 

מפגשים פרטניים
תכנית פרטנית לילד ולמשפחה



גלגל הצלחה לבתי הספר
שילוב תכנית "גלגל הצלחה" בבית הספר וליווי הצוות החינוכי

התכנית שלנו מוכרת 
ע"י משרד החינוך!

תכנית "גלגל הצלחה לבתי הספר" הינה תכנית מוכרת ע"י 
של  במתכונת  הפועלת   (5536 מס'  (תכנית  החינוך  משרד 
קבוצות חברתיות לתלמידים בכיתות א-ו בבתי ספרי יסודיים, 
מטרתה לחזק את תחושת המסוגלות ולהקנות מיומנויות חברתיות 

למשתתפים בה, לצד מתן כלים וליווי לצוות החינוכי.
את התכנית מוביל אייל גל, מנחה חינוכי-התנהגותי ׁומנהל מרכז 
גלגל הצלחה בראשון לציון. לאייל ניסיון רב בהנחיית צוותים 
חינוכיים בהתמודדות היומיומית עם אתגרי החינוך בין כותלי 
ביה"ס, הכוללים קשיים חברתיים, דימוי עצמי נמוך, המתבטאים 
בהתנגדויות והתפרצויות זעם מופנמות או מוחצנות  במערכת 

החינוך. 

איך זה עובד?
התלמידים  במהלכם  הספר,  בבית  מתקיימים  המפגשים 
מצבים  מגוון  עם  להתמודד  לומדים  בתכנית  המשתתפים 
חברתיים ורגשיים. דרך התנסויות במפגשים הם לומדים לקבל 
הפסד בכבוד וניצחון בענווה, להכיר את החולשות והחוזקות 
שלהם דרך מודל גיבורי-על הייחודי לתכנית של גלגל הצלחה, 
להם  לסייע  ויכולים  בהם  קיימים  פנימיים  כוחות  אילו  להבין 
יותר עם מצבים אישיים וחברתיים מורכבים,  להתמודד טוב 
לנתח מצבים חברתיים ולזהות בין בחירה רגשית ואימפולסיבית, 
חוויות  צבירת  לצד  זאת  להם,  המוצעות  אחרות  לבחירות 

מעצימות ומחזקות לאורך התכנית.
 



ניתן לבקש מאיתנו להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו - 
"גלגל הצלחה שומרים על קשר", 

דרכה אנו משתפים אתכם מעת לעת בטיפים בחינוך, 
קובעים מועדים למפגשי בוגרים (בעלויות סמליות) ואף 

יוזמים אירועים גדולים וחוייתיים, כל זאת במטרה לשמר 
את הדרך והיכולות שהילדים רכשו אצלנו ולהעניק להם 

את תחושת השייכות למשפחת גלגל הצלחה!

קהילה של מאות ילדים ומשפחות
מאז שהוקם מרכז גלגל הצלחה ועד היום, עברו בו יותר מ-500 ילדים 

ומשפחות דרך השתתפות בתהליכים אישיים וסדנאות "ארגז כלים לחיים". 

סיימתם סדנה ואתם רוצים 
לשמור על קשר? 

איזה כיף. זה לגמרי הדדי!



{ הנבחרים}

אנו מזמינים אתכם 
לרכוש ולהתחיל לשחק 

בבית!

המוצרים
שלנו

מקורי  העצמה  משחק  הוא  "הנבחרים"  
לילדים ונוער המספר את סיפורו של 

צוות גיבורי-על ישראלי!

בסדנאות  מרכזי  כלי  מהווה  המשחק 
הילדים  דרכו  לחיים",  כלים  "ארגז 
עוברים מסע גיבור מעצים ומאתגר, בו כל 
לבדו  לצעוד  אם  להחליט  יכול  משתתף 
במסע, או לבחור להיות חלק מהקבוצה.

לאורך המשחק המשתתפים מתמודדים 
ודרך  קרובות  לעתים  והפסד  רווח  עם 
המסעות שעוברים, מחזקים את המיומנויות 
החברתיות, יכולת התמודדות עם תסכול 

ושליטה עצמית!

התעמקות בסיפורי המקור של כל אחד 
טרם  המשחק)  (בחוברת  העל  מגיבורי 
ודרכי  קשיים  על  שיח  מעוררת  המשחק 
באמצעות  העצמה  מודל  התמודדות. 
ייחודית  פלטפורמה  מהווה  על  גיבורי 

וראשונה מסוגה בעבודה עם ילדים! 

קבלת  מודל  הוא  שקרה"  "מה 
שיח  הבנה,  המקדם  החלטות 
חברתיים  מצבים  של  וניתוח 
בקרב ילדים ומתבגרים, בקבוצות 

וביחידים.

הקלפים מציגים בפני 
המשתתפים  מקרים 
המתרחשים  בזירה 
החברתית  של  בני 
גילם,  סוגי  בחירות 
לכל  מקרה  שקורה, 

והשלכות איתן ידרשו להתמודד 
מודל  ההחלטה.  קבלת  לאחר 
מ-3  מורכב  ההחלטות  קבלת 
בחירת  הלב,  בחירת  בחירות: 
הדבר  ובחירת  המקום  כללי 

הנכון לעשות! 

מה שקרה



גלגל הצלחה אהיה לך | אייל גל

כשאתה נסער ואני נמצא בסביבה, 
לא אציל אותך מיד, 

אתן לך עוד קצת להתמודד עם עצמך. 
לא אומר מילה, רק אהיה לך יד. 
אתן לך בחירה אם לאחוז בה, 

או להשאר לבד.

כשלפעמים נדמה לך שכולם נגדך, 
ואתה נסחף במערבולת של מקרים ורגשות, 

שיצרת בעצמך, 
אני לא אזוז לָמרות רוחך - 

אהיה לך לעוגן. עוגן יציב אהיה בים שלך.

כשאתה מתבייש לומר בקול
במה אתה טוב, ועד כמה אתה יכול, 

וחושש לחשוף את חולשותיך, 
שמא ידעו כי אתה רק אדם, 

וגם אתה לפעמים מרגיש קטן - 
אהיה לך סולם בצד הדרך, 

לטפס על שלביו.



כשאתה מתוסכל ונכשל,
ונדמה לך שאין יותר מוצא -

אהיה לך נהר של אפשרויות, 
כי בחיים תמיד יש עוד אפשרויות בחירה.

כשאתה עייף וחלש, לא מצליח ומיואש - 
אהיה לך שמש מצמיחה ומחממת, 

אהיה רוח לגבך, 
שדוחפת להמשיך ללכת.

כשתצלול אל מצולותיה של בעיה, 
ותתקשה למצוא את הדרך חזרה - 

גלגל הצלחה, אהיה לך. 

ולי יש רק בקשה אחת ממך:
היה אתה לאחרים, 
את שהייתי בשבילך.



נשמח שתהיו חלק מהמשפחה שלנו
צרו איתנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

 054-791-7152    

www.galsuccess.com

גלגל הצלחה - מרכז העצמה לילדים ולמשפחה

לישנסקי 27, ראשל"צ (בתוך הקניוכל)


