מומחה הורות ומשפחה  -הדרכת הורים פרטנית וקבוצתית
מערכות שלוחת חיפה –דרך העצמאות  ,56שנת תשפ"א

שנה א'
קורסים
יסודות התיאוריה
האדלריאנית
 111ש"א 12 ,מפגשים
עלות₪ 0,9,3 :

א'

ב'

מועד אביב:
13:03-19:9,
התחלה911111 :
סיום112111 :
מנחה :שרון חזן

ג'

9:33-11:1,
התחלה12113113 :
סיום113111 :
מנחה :מיצי אלעזר
מנחה :רנה רהב
13:03-19:9,
התחלה12113113 :
סיום113111 :
מנחה :ד"ר שלומית
אוריין

מיומנויות הנחית
קבוצה

11:9,-13:33
התחלה12113113 :
סיום213111 :
מנחה :מיכאלה צמח
מנחה :רנה רהב

תיאוריות
התפתחות הילד

13:03-19:9,
התחלה31130111 :
סיום31133111 :
מנחה :רעות בוצחק

 111ש"א 12 ,מפגשים
עלות₪ ,,393 :

 93ש"א 13 ,מפגשים
עלות₪ 1,233 :

ד'

ה'

קורסים
מעגל החיים:
זוגיות הורות
ומשפחה -מעברים
ומשברים
 21ש"א 12 ,מפגשים
עלות₪ 0,913 :

השתתפות
בקבוצת הורים
 03ש"א13 ,
מפגשים
עלות₪ 933 :

א'

ב'

ג'

13:03-19:9,
התחלה12113113 :
סיום110111 :
מנחה :טל אברמוביץ
הלוי
מועד קיץ:
39:33-13:33
התחלה1,13111 :
סיום1312111 :
( 9מפגשים)
מנחה :ד"ר אסנת
גרינשפן
13:33-11:33
התחלה11111113 :
סיום10131111:
מנחה :סגל המנחות
13:33-11:33
התחלה31130111 :
סיום31133111 :
מנחה :סגל המנחות
מועד קיץ:
13:03-12:03
התחלה1,133111 :
סיום12132111 :
מנחה :סגל המנחות

ד'

ה'

שנה ב'
א'

קורסים
מודעות

ב'

ג'

39:33-11:1,
התחלה12113113 :
סיום91,111 :
מנחה :שני נחשון

 133ש"א 1, ,מפגשים
עלות₪ 9,,33 :

11:9,-13:33
התחלה12113113 :
סיום91,111 :
מנחה :מיצי אלעזר
13:03-19:9,
התחלה12113113 :
סיום111,111 :
מנחה :ד"ר אסנת בארי
גרינשפן
יישום העקרונות
האדלריאנים בקבוצה

39:33-11:1,
התחלה12113113 :
סיום91,111 :
מנחה :מיכאלה צמח

 133ש"א 1, ,מפגשים
עלות₪ 9,,33 :

11:9,-13:33
התחלה12113113 :
סיום91,111 :
מנחה :שרית בונופיל
יחסי עוזר נעזר
בקבוצה ובהדרכה
פרטנית
 111ש"א 12 ,מפגשים
עלות₪ ,,393 :

:

19:1,-12:03
התחלה13113113 :
סיום011,111 :
מנחה :שני נחשון
מנחה :שרית בונופיל

ד'

ה'

קורסים
צפייה בקבוצת הורים
 ,3ש"א 19 ,מפגשים
עלות₪ 1,,13 :

סמינר אתיקה
 13ש"א ,חד יומי
עלות₪ 9,3 :

א'

ג'

ב'

12:33-11:33
התחלה13113113 :
סיום111111 :
מנחה :רחלי עילם
מנחה :ד"ר שלומית אוריין
חופשת פסח 1910111 ,יום ד' 39:33-13:33
חופשת קיץ  ,יום ד1313111 ,
39:33-13:33
מנחה :טל אנגלר

ד'

ה'

שנה ג'
קורס
פרקטיקום הנחיית
קבוצות הורים

א'

ב'

 29ש"א 11 ,מפגשים
עלות₪ 0,223 :

פרקטיקום הנחיית
משפחה פרטנית
 29ש"א 11 ,מפגשים
עלות₪ 0,933 :

ג'

ד'

11:9,-13:33
התחלה11113113 :
סיום1210111 :
מנחה :עינת גבע
מנחה :שרית בונופיל
מנחה :רנה רהב
39:33-11:1,
התחלה19113113 :
סיום1,10111 :
מנחה :אורית סליקטר

9:33-11:1,
התחלה11113113 :
סיום1210111 :
מנחה :מיצי אלעזר
39:33-11:1,
התחלה1211111 :
סיום212111 :
מנחה :רנה רהב
מנחה :שני נחשון
9:33-11:1,
התחלה30131111 :
סיום19132111 :
מנחה :אורית סליקטר
13:03-19:9,
התחלה1211111 :
סיום1912111 :
מנחה :שרית בונופיל
מנחה :עינת גבע

ה'

