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 קורס יישומי!  – עבודה עם הורים 

 2021אוקטובר בפתיחה   –  ד"ר קלאודיה לנגבהנחיית 

 

בעבודה עם ילדים, אנו נתקלים לא פעם בצורך לעבוד עם ההורה. ההורה מהווה מפתח 

בעזרתו ניתן לחלץ את הילד ממצב של תקיעות למצב של התפתחות. לעיתים ההורה מהווה  

הוא דורש   ומשמר בקשייו של הילד, באופן שבו הוא מגונן, או באופן הלא מותאם בגורם 

התמודדות. ההורה עושה כמיטב יכולתו, אך כשהדפוסים המוכרים והטבועים   הילדותובע מ

גם  רב. לעיתים, כך מרגיש חוסר אונים  וחש ליםיבו לא צולחים, נשאר ההורה ללא כלים יע

 . המטפל

להמשיג את קשייו של  ם הקורס מיועד לכל אותם מטפלים אשר מעוניינים לשדרג את יכולת

את ארגז הכלים בעבודה עם הורים על   העשירמבקשים ל; ההילד בהקשר ההורי והמשפחתי

;  בטיפול הפרטני מספיק מתקדםשאינו  להגיע לטיפול, או  המסרבמנת לקדם את הילד 

 וצים ללמוד איך לעבוד גם עם ההורים המאתגרים יותר.   הר ולמטפלים

אשר  סובייקטיביות -הגישות הנלמדות נבחרו בקפידה. הן מבוססות על תיאוריות אינטר

נלמד ליישם את גישות קורס ב. ן הילד להוריומטרתן לקדם את הילד תוך חיזוק הקשר בי

לשם כך המפגשים במהלך הקורס  ילד.-הטיפול ההוריות בחיי היומיום באינטראקציות הורה

דות הדרכה. המטרה האולטימטיבית הינה להעשיר את הלומדים  ידות למידה וליח ייחולקו ליח 

 ם לעבוד עם ההורים בשטח. הן בידע והן ביכולת

מורה ומדריכה מוסמכת בשיטת . מדריכה פסיכולוגית קלינית, קלאודיה לנג ד"ר המנחה:

התנהגותי ומדריכה מוסמכת מטעם  -אייכה. מרצה בתוכניות ההכשרה לטיפול קוגניטיבי

 איט"ה.

הקורס מיועד למטפלים בעלי השכלה אקדמאית ממקצועות הטיפול, אשר אוכלוסיית יעד: 

   עובדים עם ילדים, נוער והורים.
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שעות(.   56 כ " השעות אקדמאיות )ס 4מפגש מפגשים. משך כל  14הקורס בן  מבנה הקורס:

ות מעבודתם בשטח של יבמפגשים ישולבו למידה תיאורטית והתנסויות חווייתיות מעש

משתתפי הקורס. ייעשה שימוש במשחקי תפקידים ובתרגול של מיומנויות וטכניקות טיפול  

 בקבוצות קטנות.

 בסמסטר( 75הקורס יתקיים בקמפוס רעננה )מכללה עירונית רח' קרן היסוד   מיקום ומועדים:

 . 09:30-12:45בין השעות  שניבימי  ,א'

 חופשת, )22.11.21, 15.11.21, 8.11.21,  1.11.21,  25.10.21, 18.10.21 התאריכים:

,  10.1.22,  3.1.22,  27.12.21, 20.12.21, 13.12.21(, 6.12.21,  29.11.21חנוכה 

 כמפגש רזרבי במידה וידרש  7.2.22, אנא שמרו את תאריך  31.1.22,  24.1.22,  17.1.22

 עלויות:

 15.8.2021לנרשמים עד תאריך 

 ₪ כולל מע"מ. 3,500

 

 והלאה  16.8.2021לנרשמים מתאריך 

 ₪ כולל מע"מ. 3,900

 

,.  ולקבל החזר מלא של שכ"ל 29.9.2021עד תאריך  לקורסים הרישוםניתן לבטל את  

 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בעבור ביטול הרישום לקורס.  30.9.2021 מתאריך

 cbt.school.il@gmail.comיש למלא את טופס הרישום ולשלוח במייל לכתובת  

 052-2499683נוספים ניתן לפנות לעירית, לפרטים 

 

כדי להבטיח את  , הקדימו להירשם מותנית במספר המשתתפים  קורספתיחת ה

 !!  מקומכם 
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 2022-2021 עבודה עם הורים קורס יישומי  –טופס רישום 

 _______________________שם פרטי             _______________________שם משפחה  

 ____________מיקוד_________________  יר ע  _________________________ כתובת

 _______________________________________________ )בכתב ברור(:  E-mailכתובת 

 ת.ז_________________ ________________טלפון נייד _   __       טלפון בבית 

 _____________________________התמחות  ___________________________  מקצוע 

 _______________________תפקיד____מקום עבודה עיקרי ______________________ 

 בתחום ____________________________      .PhD/M.A  השכלה אקדמית רלוונטית     

 כללת __________________________מאוניברסיטת / מ

   / דינמי / משפחתי / אחר _________ CBTמספר שנות ניסיון בפסיכותרפיה: ________ בגישה: 

 .  ברצוני להירשם לקורס מקוון לטיפול אינטגרטיבי בנשים סביב מעגל הפריון

  )!!יש לצרף העתק מתואר אקדמי טיפולי סרוק במייל )ולא צילום וואסאפ 
                   ,עירית עם  בתיאום  אשראי  כרטיס  או  בנקאית  העברה  באמצעות  יתבצע  התשלום 

052-2499683 
 

   :15.8.21עד תאריך  מוקדם רישום 
 תשלומים  ₪3 כולל מע"מ ב  3500

 
 

   : 16.8.21מתאריך   מאוחררישום 
 תשלומים  ₪3 כולל מע"מ ב   3900תשלום לקורס 

 

   cbt.school.il@gmail.comאת טופס הרישום והמסמכים הנלווים יש לשלוח למייל 
תנאי הרישום, הקבלה ומדיניות  בחתימתי אני מאשר/ת קבלת חשבוניות מס/קבלה באמצעות המייל.  

 ההחזר הכספי ידועים ומקובלים עלי. 
 
 

 תאריך__________                                                חתימה__________________ 
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