


כל אחד משתוקק להצליח, כל אחד אוהב להצליח. 

סיפור  ביותר,  הנחשק  הסיפור  הינו  הצלחה  סיפור 

הצלחה הינו מודל להערצה וחיקוי.

מי לא רוצה להצליח?

להצליח בחיים! להצליח עם הילדים! להצליח בחברה! 

את  למצות  בלימודים!  להצליח  למעמד!  להגיע 

הכישורים, ולהגיע לפסגת ההצלחה האישית.

האם כולם באמת מצליחים?

ממש לא!

ולמה?

יש סיבות רבות שמונעות את ההצלחה.

אך מעניין מאוד, שרבים מאלו שאינם מצליחים הם אלו 

שמפחדים להצליח,

חוששים  להצלחה,  אותם  שתביא  מהדרך  חוששים 

מכישלון בדרך לפסגה,

וכך חיים הם בפספוס ובכישלון הגדול של חייהם, והכל 

בגלל הפחד מהכישלון הקטן שאולי יגיע ואולי לא.

מאיפה וממה זה נובע?

 סיפור
הצלחה

 כל מבוגר מצליח מתחיל 
מילד שמאמין בהצלחה שלו!

 כל מבוגר לא מצליח מתחיל 
מילד שכבר התרגל לא להצליח!



רגשיות  חוויות  חווים  כולנו  בילדות, 
כאלו ואחרות וכל אחד מאתנו מפרש 

אותן אחרת.

הללו  והזיכרונות  הרגשות  והאמונות, 
החיים  לכל  בנפשנו  חרוטים  נותרים 

ומנהלים אותנו.

בטוח  בעצמו,  מאמין  בוגר  לקבל  כדי 
בעצמו, מתפתח ומתקדם בחיים,

מתחילת  כך  אותו  לבנות  צריכים  אנו 
דרכו – מילדות.

אבני דרך לחיים מוצלחים

כולנו מודעים לתמונת המצב שמצויה 
היום בכל בית ספר:

תיסכול  חווית  המרגישים  המורים 
מקשיים בזמן הלמידה,

לוחצים על ההורים ודורשים את שיתוף 
הפעולה.

ההורים מצדם חסרי אונים כי אין להם 
ידע ודרך להתמודד, 

בית  מצד  לפתרון  מצפים  דווקא  והם 
הספר.

ומי שהכי סובל מכל המצב, הוא הילד, 
הבעיה  את  לאבחן  יודע  לא  שבוודאי 

הרגשית שלו

יהיו  שכולם  כדי  לעשות  מה  ולדעת 
מרוצים ממנו...

בשערי הצלחה מאמינים שכל אחד יכול להצליח!
בשערי הצלחה יעשו הכל בשביל שהילד שלכם יצמח 
למבוגר מצליח

מבוגר שלא יירתע מהדרך אל היעד, שיצעד אל עבר 
המטרה מתוך ביטחון והנאה.

 כמובן שלא כל ההצלחות דומות, כמו שלא כל האנשים דומים, 
וכל אחד יגיע להצלחתו בחיים, עם הכוונה והבנה אישית.



 שערי הצלחה 
 פותחים שער

לחיים מאושרים
את ארגון שערי הצלחה ייסד  הרב משה 
השמה  וועדת  יו"ר  שליט"א,  דירנפלד 

וחינוך בעיריית אשדוד במשך 25 שנה. 

חינוך  איש  הינו  שליט''א  דירנפלד  הרב 
יועץ ומרצה בעל וותק של עשרות שנים. 
משנת  הצלחה  שערי  את  מלווה  הוא 

  .2005

אלפי  ליווה  הוא  שנים  עשרות  במהלך 
נערים  ילדים,  הגילאים-  בכל  אנשים 
ניסיונו  ופרי  שרכש  הרזומה  ומבוגרים. 
אנשים  אלפי  לעוד  כעת  מסייעים  הרב 

לקבל את הטיפול הרגשי המהיר והיעיל.

ב"שערי הצלחה" ישנם מעל מאה מטפלים 
מקצועיים, 

הבעיות  סוגי  לכל  פתרונות  המעניקים 
בנבכי  טיפול  שיטות  של  מכלול  בעזרת 

עולם הרגש:

חינוך  חרדות,  פחדים,  למידה,  קשיי 
וזוגיות, מרדנות, בעיות תחושה, 

קשיי חברה, העצמה עצמית והגשמה.

ב'שערי הצלחה' ניתנת הכוונה מקצועית 
והפנייה  הרלוונטית  הטיפול  לשיטת 
למטפל המקצועי באופן אישי ופרטני לכל 
שלו,  האישיים  הנתונים  לפי  ואחד,  אחד 

בכדי להבטיח הצלחה מהירה ויעילה.

סוגי  כל  את  לקבל  ניתן  הצלחה  בשערי 

הטיפולים הקיימים בעולם  הנפש והרגש.

מקצוע  אנשי  ידי  על  ניתנים  הטיפולים 
מהשורה הראשונה.

את  ומדריך  מלווה  הצלחה  שערי  צוות 
הטיפול  של  תועלתי  למיצוי  ההורים 

וההתנהגות במקביל לטיפול.

שערי הצלחה עם הפנים לציבור.

נמצאים  הצלחה  שערי  ומטפלי  מוקדי 
ומקבלים קהל בכל ריכוזי המגורים של 
בית  באשדוד,   – והדתי  החרדי  המגזר 

שמש, בני ברק, ירושלים ועוד...

לשערי הצלחה הסדרים עם כל קופות 
והנגשת  הקלת  לסבסוד,  החולים, 

העלויות להורים.

קופות החולים משתתפים ברוב העלויות, 
לפתוח  מנת  על  הציבור,  ועזרת  לטובת 

לכם את שערי ההצלחה.

הצלחה,  שערי  של  הפעילות  שנות  בכל 
ואלפי  למאות  ענקית  הצלחה  הבאנו 
ילדים בני נוער ומבוגרים, החבים לשערי 
הנעימים  הנוחים,  חייהם  את  הצלחה 

והמוצלחים.

ההצלחה שלנו היא להביא את ההצלחה 
שלך,

ושואפים  'שערי הצלחה' פתוחים בפניך, 
לפתוח לך שערי הצלחה.

לשערי הצלחה 
5 מקדמי ביטחון 
להבטחת הצלחה



ההתלבטויות והתהיות בעולם הרגשי רבות 
וקשות

הן בזיהוי הקושי והן בבחירת הטיפול...

טיפול  לקבל  בשביל  כי  ידוע  זאת,  עם 
מיטבי יש לזהות תחילה את מקור הקושי.

לשם כך, פיתחנו את מוצר הדגל של "שערי 
הצלחה" לטובת הציבור: 

מוקד שכווי.

פונה  לכל  מקצועי  מענה  נותן  המוקד 
ע"י  רגשי שנבנה  מילוי שאלון אבחון  ע"י 

מומחים ואנשי מקצוע.

תמונה  לקבל  מאפשרת  זו  אבחון  שיטת 
ברורה על המצב, שממקדת ומכוונת את 

הטיפול בדרך יעילה להצלחה. 

ההורה,  את  שומעים  שכווי  במוקד 
לסיפור  מאזינים  הבוגר,  או  הנער 
הרגשי. בשאלון  שפרוסים   החיים, 

ואנשי המקצוע של שכווי מנתחים, מייעצים 
ומכוונים לשיטת האבחון והטיפול. 

כל פונה למוקד שכווי יקבל את מלוא תשומת 
והטיפול  ההכוונה  ההבנה,  העזרה,   הלב, 
שערי  ולפתוח  להתגבר  שיצליח  במטרה 

הצלחה בס"ד.

זיהוי 
הדרך 

להצלחה
אבחון זיהוי ומיקוד טרום הטיפול 

ע"י גורם חיצוני )לא המטפל(

בחירת מטפלים/ות מקצועיים 
עם תעודות וניסיון רב

בקרה ופיקוח ואחריות טיפולית 
ע"י מנהל מקצועי ותיק

 שירות לקוחות וזמינות 
ברמה גבוהה 

ליווי והדרכת הורים פרטית 
ובסדנאות עד להצלחה בס"ד

לשערי הצלחה 
5 מקדמי ביטחון 
להבטחת הצלחה



כל הטיפולים הניתנים ב'שערי הצלחה' ייעודיים 
טיפולים  ישנם  גיל בהתאמה מלאה.  טווח  לכל 
רלוונטיים לגיל הרך )3-12( גיל הנערות ) 12-18( 

ולגיל המבוגר וגיל הזהב. 
מגוון הטיפולים הניתנים ב'שערי הצלחה':

פסיכודרמה.
והבעה.  משחק  באמצעות  פועלת 
מרגיש  המטופל  המשחק  במהלך 
משוחרר יותר, וכך יכול להביע עצמו 
משל  דרך  קשייו  הצגת  בקלות, 
המילולית  בצורה  רק  ולא  ומשחק 

הישירה שלעתים נראית מאיימת.

עיצוב התנהגות לנושא 
תקשורת.

העצמה וקואצ'ינג.

אבחון מוקסו לזיהוי בעיית 
קשב וריכוז.

כלי עזר אבחוני חשוב ומהימן בנושא 
קשב ורכוז אבחון מוקסו נותן תמונה 
ברורה לארבעה נושאים: קשב, תזמון, 

אימפולסיביות, היפראקטיביות .

האבחון מאד ידידותי ונח מותאם לכל 
סוגי האוכלוסיות מגיל 7 עד 120 , זמן 
האבחון 20 דקות, לאחר עבוד נתונים 
הסבר  עם  בכתב  פענוח  לקבל  ניתן 
והתייחסות על ההשלכות בפן הרגשי 
. לאלו שנוטלים ריטלין מומלץ לעבור 
התרופה  נטילת  לפני  כפול  מוקסו 
ואחריה על מנת שתתקבל תמונה על 

השפעת התרופה .

תנועה וספורט.
עיצוב התנהגות דרך קרב 

מגע.

טיפול בגמגום על רקע רגשי. 
תופעת הגמגום נעוצה עמוק בתודעת 
גם הטיפול בה פועל על  הרגש, לכן 
משתמש  הטיפול  הרגשי.  החלק 
בשיטות שונות של תרגילים ואמצעים 

נוספים.

כל הכלים להצלחה

סניף ירושלים

חדר ספורט טיפולי



הדרכת הורים פרטנית ע"י מר 
ברמן לכל מטופל ע"ח קופ"ח.

תרפיה בהבעה ויצירה /
אומנות, קלפים ,משחקים.

טיפול דינמי
טיפול לבוגרים 
טיפול לחרדות. 

אבחון דידקטי.
התלמיד  אצל  למודיים  קשיים  מאתר 
חשיבה,  כמו  קוגנטיביות  יכולות  ובודק 
עבוד מידע, כשורי קריאה ,הבנת הנקרא, 
על  והתארגנות,  זכרון,  מתימטית,  חשיבה 
פי האבחון ניתן לבנות תכניות ואסטרטגיות 

למידה לתלמיד.

סיבי טי. אנ אל פי, ברן קייטי, 
דיאלוג הפנימי, שיטת המסע, 

ועוד. 

חדר הבעה במוסיקה

חדר הבעה ביצירה

מר ברמן, מנהל מקצועי

מוזיקה



0722-444-444
www.shaareihatzlachah.org.il

בית שמש
פקס: 0774365259

sharybs@gmail.com

בני ברק
פקס: 03-7779545

sharybb@gmail.com

אשדוד
פקס: 072-2145455
sharybb@gmail.com

ירושלים
פקס: 02-6369159

sharyjm@gmail.com

 עולם 
של הצלחות

להלן ציטוטים מתוך דברי גדולי ומאורי הדור, הגאונים הצדיקים הרב אלישיב זצוק''ל והרב שטיינמן זצוק''ל, 
שליט''א  מרחמסטריווקע  האדמו''ר  שליט''א,  מויזניץ  האדמו''ר  שליט''א,  מבעלזא  האדמו''ר   ולהבחל"ט 

ושר התורה הרב קנייבסקי שליטא:

 "שערי הצלחה ב"ה שזוכים לראות פירות בעמלם ותוצאות ברוכות במפעלם " 

 עדות נלהבת מפי הגאון האדיר רבי משה שאול קליין:

 "האבחון ומקוד הקושי טרם הטיפול נעשה ע"י אנשי מקצוע מומחים ומנוסים 
בראשות המחנך הידוע הרב משה דירנפלד שליטא"

הצלחה  שערי  במרכז  ואבחון  ייעוץ  בפגישת 
גוללנו את הרקע לקשיים של בתנו בת החמש, 
שהיתה ילדה מצליחה ומוכשרת. היא אהבה להגיע 
לגן אך לא שוחחה עם הגננת כלל. המומחים במרכז 
הוכיחו מקצועיות משלב האבחון ועד לסיום הטיפול. 

הם אבחנו שהיא סובלת מאילמות סלקטיבית, העניקו 
אורך  לכל  אותנו  והדריכו  מוצלח  רגשי  טיפול  לה 
הדרך כיצד להתמודד ואיך להשפיע על ההתקדמות. 

מיותר לציין שכיום בתנו פורחת ומאושרת ולא 
מפסיקה לפטפט בחופשיות רבה!"

כשהבנו שבננו בן השמונה נמנע מפעולות רבות 
דברים,  להשיג  בשביל  להתאמץ  מעוניין  ולא 
הבנו שכדאי לנו לאבחן ממה נובעת ההתנהגות שלו. 
בפגישה עם איש מקצוע מטעם שערי הצלחה הבנו 
'או הכל או  שהוא סובל מפרפקציוניזם קיצוני של 
לא כלום' , הוא מעדיף לא לנסות אם לא יקבל את 

התוצאה המושלמת. במהלך הפגישה עלינו על כך 
שהתנהגותו היא בעצם חיקוי להתנהגותי כאם. ואני 
גיליתי שגם אני נוקטת באותו סגנון התנהלות. איש 
המקצוע הציע לו ולי טיפול ייעודי במקביל. השינוי 

התחולל תוך זמן קצר והלחץ שלי ושל בני נעלם 
כלא היה." 

)ש.מ מהדרום(

)ח.ל מבית שמש(

שמחים לראותך בשערי הצלחה!


