אגף משאבי אנוש
מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני
יולי 4102
אל :תפוצת מרפאות בעיסוק מחוזיות
תפוצת מנהלי משאבי אנוש במחוזות
תפוצת מתאמות הדרכה במחוזות
שלום רב,

הנדון :הזמנה להכשרה ב "מיומנויות בהנחיית קבוצות טיפוליות לילדים"
מטרות:
הקניית ידע תיאורטי וכלים יישומיים להנחיית קבוצות טיפוליות לילדים תוך התייחסות נרחבת לתהליכים
המתרחשים בקבוצה ,לדינמיקה הקבוצתית ולתפקידי המטפל בקידום השתתפות חברתית.
קהל יעד:
מרפאים בעיסוק עצמאים ושכירים העובדים עם ילדים בהתפתחות הילד
תכנים ומבנה הקורס:
תכנים:


מאפיינים ויתרונות הטיפול הקבוצתי.



היבטים התפתחותיים של קבוצות טיפוליות .



תהליכים גלויים וסמויים בקבוצה ( תוכן ותהליך).



סוגי התערבויות קבוצתיות  -טיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה.



תפקידי המטפל וסגנונות הנחיה.



החלטות ומשימות בתכנון קבוצה בהנחיה יחידנית או בקו.



מבנים להנחיית קבוצה טיפולית.



כתיבת פרוטוקול קבוצתי ותיעוד התהליך הטיפולי.



הקשר עם הורים  /אנשי צוות אחרים.



החוויה של ילדים במסגרות קבוצתיות.



השתתפות /כשירות חברתית – התפתחות וגורמי השפעה.



התפתחות היכולת לשחק יחד בקבוצה.



וויסות רגשי ואסטרטגיות לפתרון קונפליקטים בקבוצה.

מבנה ההכשרה 8 :מפגשים ( חמש שעות אקדמיות כל מפגש) :פרוטוקולים של מגוון קבוצות (כתיבת
העבודות תעשה בקבוצות ).
* חובת נוכחות ב 91% -מן המפגש.
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אגף משאבי אנוש
מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני
מנחת ההכשרה:
אפרת בן נאה  -מרפאה בעיסוק  ,Bo.Tיועצת התפתחותית בגיל הרך  M.Aומטפלת זוגית ומשפחתית.
מנהלת מ.ש.כ.ל  -מרכז לשיפור כישורי למידה ,מטפלת ,מנחת קבוצות ומרצה באוניברסיטה העברית
בירושלים ובקריה האקדמית אונו.
תאריכים ומיקום תכנית ההכשרה:


ימי חמישי בין השעות  00:11 -07:01בתאריכים הבאים :
10.10.05
18.10.05
05.10.05
44.10.05
49.10.05
15.14.05
04.14.05
04.10.05

מיקום :רח' לב העיר  ,01בית אלעזר ,קומה  5מודיעין
(בסמיכות לתחנת רכבת מרכז מודיעין)
רישום ועלויות:
מרפאות בעיסוק מחוזיות-
אנא הפיצו למרפאות בעיסוק עצמאיות ושכירות:
הרשמה באמצעות רישום אלקטרוני בקישור המצורף
https://docs.google.com/forms/d/16GL3SOmjKqGSqe0vzdUojm9wrq5l5LB6OGGaKNWmlQE/viewform
או באמצעות מילוי הטופס המצורף ושליחה בדואר אלקטרוני ל efratbnn@gmail.com
עד תאריך 1.12.11
מרפאות בעיסוק שכירות -יש לשלם ולקבל החזר ממתאמות הדרכה במחוזות.
כמו כן ,מתאמות הדרכה במחוזות ,אנא רשמו שמות משתתפות בסאפ:
טיפול קבוצתי לריפוי בעיסוק

לאור העובדה שמספר המקומות מוגבל – "כל הקודם זוכה".
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אגף משאבי אנוש
מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני
עלויות:
עלות הקורס למשתתף ₪ 0411 :כולל מע"מ בלבד !
ניתן לשלם ב 0-תשלומים כמפורט :




המחאה ראשונה על סך  ₪ 011לתאריך 0.04.02
(עבור דמי רישום  -לא יוחזר במקרה של ביטול הקורס לאחר ה )0.00.02
המחאה שנייה על סך  ₪ 111לתאריך 0.0.05
המחאה שלישית על סך  ₪011לתאריך 0.4.05

את ההמחאות יש לרשום ל"פקודת אפרת בן נאה" ולשלוח בדואר ל :אפרת בן נאה ,רחוב מבצע יונתן
 44מודיעין.
קבלות ימסרו ביום הראשון להכשרה.
שאלות ניתן להפנות לאפרת בן-נאה

052-6407233 efratbnn@gmail.com

ב ב ר כ ה,

יהודית דוריון
מרפאה בעיסוק ארצית

גלית אפטל-טל
מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני
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טופס הרשמה
*במידה ולא ניתן להיכנס לקישור האלקטרוני ,הקלידו הפרטים בקובץ זה
ושלחו אלי בדואר אלקטרוני.
מרפאים בעיסוק  /קלינאי תקשורת שכירים ועצמאים,
מחלקת הדרכה בשיתוף עם מנהלים ארציים לריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת שמחים להזמינכם
לקורס ה  6 -המתקיים במכבי שירותי בריאות.
במסגרת הקורס תרכשו ידע תיאורטי וכלים יישומיים להנחיית קבוצות טיפוליות לילדים תוך התייחסות
נרחבת לתהליכים המתרחשים בקבוצה ,לדינמיקה הקבוצתית ולתפקידי המטפל בקידום השתתפות
חברתית.
דמי ההשתתפות למטפלים עצמאים או העובדים במכונים הקשורים למכבי בהסדר ,הם בסך ₪ 0011
כולל מע"מ בלבד!
לאחר מילוי טופס ההרשמה יש לשלוח בדואר  3המחאות כלהלן:
*המחאה ראשונה על סך  311ש"ח לתאריך ( 0100101עבור דמי רישום -לא יוחזר במקרה של ביטול
הקורס לאחר ה )0100101
*המחאה שנייה על סך  611ש"ח לתאריך 010101
*המחאה שלישית על סך  311ש"ח לתאריך 010101
את ההמחאות יש לרשום לפקודת אפרת בן-נאה ולשלוח בדואר לכתובת :
מבצע יונתן  00מודיעין.
קבלות ימסרו ביום הראשון להכשרה.
בברכה ,
אפרת בן נאה.
שם פרטי
שם משפחה
מקצוע
כתובת פרטית
שם קליניקה (לעצמאיות)
כתובת קליניקה
שם המכון (לשכירות)
כתובת המכון
טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
למשלוח חומרי למידה

ריפוי בעיסוק  /קלינאות תקשורת
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