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 למטפלים - חשיפה השתלמות
 

 1996© (Mastering)נוכחות מצמיחה ל "שלמההסמכות שיטת "ה
 מערכתיזוגי ומשפחתי, פרטני, ייעוצית לטיפול -שיטה טיפולית

 פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי, היפנותרפיסט, יועץ ארגוני ריה טבעוןא
 

ולממש להנכיח ל האדם שהצורך הראשוני הרואה את -קיומיתשיטה הוליסטית,  –"שלמהההסמכות "

ממוקדת בגילויי הדחף לצמיחה ולמימוש יכולות, בגילוי שיטה ש. ''שלם ייחודי'' ולהיותאת עצמו 
כזו דמות , או להוות תות סמכות ייחודייוכשלים וחסכים, וזאת בקשר עם דמוייעוד, גם מול יכולת והה

  .כמסייע עם אחרים

בשטח מגוון רחב של קשיים ב עקרונות לטיפולמקנה   ,טיפולבייעוץ וב 1996-מ, יעילותהוכיחה את משמקורית שיטה 
, נערי רפוליקט י, בפרוש'( 17)מהקמתו  "נירים"בכפר הנוער  מתודה מרכזית,  המהוו .זוגיהו חינוכיהההורי -לוגיהפסיכו

 .שהגיעו להצטיינות בהפעלתה ובבתי"ס בארץ
 

  ימינומותאמת ל ת סמלים מטאפורות וקיצורים,בשפ, מהירה טיביתקומוניקשפה יוצרת 
מגייסת את בונה תמונה ב"גובה העיניים" עם מטופלים,  לטווח רחוק.פנים להבין ולה ,התחברלמסייעת הסמלה שיוצרת 
 ומעניקה כלים לחיים. העצמי -שיפורשינוי וההחניך להיות שותף פעיל יותר בתהליכי ה הפונה/

 

ואף  תודעתיים ,דינמיים-ברבדים פסיכו, שפת עומקלודפוסים, , להתנהגותי ןמוחצמה נסתרמהחלק הגלוי ל -רב שכבתית
  .רוחניים

 

של בית מיטבי ילד למימוש ההצמחת ל, החיוניים בהורות "העוגנים"מגדירה את  -ויעדיםה חיובית ומטרות תמונ ציגהמ
 לצוות ולמשפחה., נותנת מדדים אישיים לפרט. ותלהישרד אושר ולא רקלמכוון 

 

 סמכות".מיכל ה"ב מצבי מודעותסוגי ו" שפות" .  מקנהונטיות אישיות תומשפח טיפוסי -דפוסים מאבחנת
 ,נגדותתה מניעתב כלים מציעה ו  עברות, מלכודות בטיפולהסוגי ההכוחות, , מניעי הפונים לאפיין את יכולה

 .ומעצימות תערבויות מתקנותהב, חיבור נכוןב
 

  .(ראיות)מבוססי  בולטים-חינוכיים-לפרסי הצטיינות על הישגים פסיכו וה הביאייישומ

 רווחה ובאוכלוסייה החרדית. ב ,ת, קידום נוער, תחנות שפ"ח, קליניותואוני' העברית, מכללב -למדת באקדמיהנ
   .מחנכים והורים בצה'למפקדים הורים, מנהלים , מדריכי ע"י: עוסי"ם, פסיכולוגים, מט' משפחתיים,  מיושמת 
 

 

 בתי"ס רגילים.ילדים ונוער וב לקידוםחינוך מסגרות ל חינוכי, שפה מערכתית-פסיכוכלי מהווה 
 

 מקצוע לאנשי מיועדת כלים.חלק מההתנסות אישית, עם לכשלב ראשון בהכשרה  -שיטהסדנת הכרות ל

  /מערכתיתזיקה ויועצים ואנשי חינוך בעלי ניסיון  ,משפחתייםפסיכולוגים/ עוסי"ם, מט' מומלצת ל  וייעוציים. טיפוליים
   .שנים( 4 -עם ותק של כרצוי )משפחתית. 

 

      ,)אינטימית(משתתפים  12 -עד כבקבוצה קטנה סדנא    :מבנה ההשתלמות

   .מתועדתעם מקרה/ התערבות  על יישום-שעות הדרכה נפרדות  4ימי השתלמות מרוכזים +  הארבע      

 )ההכרה בהתאם לנוהלי המקצוע ודורשת בדיקה עדכנית(לגמול  אקדמיות שעות  36 : ההשתלמות היקף
 

 .תשלומים 3-והיתרה במזומן/ צ'ק/ העברה בנקאית, ניתן עד  ₪ 400ע"ס  ת הרשמה מקדמ,  ₪ 1600 :עלות הסדנה

  . הבשיטשלב א' מוסמכי תעודת יקבלו  -ההשתלמות המלאה מסיימי *:סמכהה 
 

מקרים בעבודה או בפרויקט מעשי הצגת  לע, ולהדרכה הרחבת השימוש בכליםל לקבוצת המשך בוגרי הסדנא יוזמנו
מטפלים הסמכת ל-מתקדמת - להסמכה לשלב ב'כחלק מהדרישות  שעות אלו יצברו .התמחות יישומית )פרקטיקום(כ

  * בשיטה.
 

 :הסדנה הקרובה תתקיים ב
 באבן יהודה      15:30 -09:30בין השעות  11-14/8/19רביעי   -ראשוןם ימי

 052-5631113 או  ,09-8990053בטלפון   (אביגילל)מכון לפנות ל -לפרטים נוספים והרשמה 
 

 + פרקטיקום )התמחות יישומית(  בצבירת שעות הדרכה + הגשת עבודה. המשך : השתלמותדורש 'שלב ב*
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