מומחה הורות ומשפחה  -הדרכת הורים פרטנית וקבוצתית
מערכות שלוחת חיפה –דרך העצמאות  ,65שנת תשפ"א

שנה א'
קורסים
יסודות התיאוריה
האדלריאנית
 112ש"א 28 ,מפגשים
עלות₪ 3,950 :

א'

ב'

ג'

9:00-12:15
התחלה27.10.20 :
סיום01.06.21 :
מנחה :מיצי אלעזר
(מלא)
16:30-19:45
התחלה27.10.20 :
סיום08.06.21 :
מנחה :רנה רהב

מיומנויות הנחית
קבוצה

12:45-16:00
התחלה27.10.20 :
סיום01.06.21 :
מנחה :מיכאלה צמח

תיאוריות
התפתחות הילד

16:30-19:45
התחלה09.03.21 :
סיום08.06.21 :
מנחה :רעות בוצחק

 112ש"א 28 ,מפגשים
עלות₪ 5,040 :

 40ש"א 10 ,מפגשים
עלות₪ 1,800 :

ד'

ה'

קורסים
מעגל החיים:
זוגיות הורות
ומשפחה -מעברים
ומשברים
 72ש"א 18 ,מפגשים
עלות₪ 3,420 :

השתתפות
בקבוצת הורים
 30ש"א10 ,
מפגשים
עלות₪ 900 :

א'

ב'

ג'

מועד קיץ:
09:00-16:00
התחלה15.6.21 :
סיום10.8.21 :
( 9מפגשים)
מנחה :ד"ר אסנת
גרינשפן
20:00-22:00
התחלה22.12.20 :
סיום23.02.21:
מנחה :אורלי ברזל
20:00-22:00
התחלה02.03.21 :
סיום01.06.21 :
מנחה :רים שלבי
מועד קיץ:
16:30-18:30
התחלה15.06.21 :
סיום17.08.21 :
מנחה :איריס אורבך

שנה ב'

ד'

ה'

א'

קורסים
מודעות

ב'

ג'

09:00-12:15
התחלה27.10.20 :
סיום04.05.21 :
מנחה :שני נחשון

 100ש"א 25 ,מפגשים
עלות₪ 4,500 :

12:45-16:00
התחלה 27.10.20 :
סיום04.05.21 :
מנחה :מיצי אלעזר
16:30-19:45
התחלה27.10.20 :
סיום11.05.21 :
מנחה :ד"ר אסנת בארי
גרינשפן
יישום העקרונות
האדלריאנים בקבוצה

09:00-12:15
התחלה27.10.20 :
סיום04.05.21 :
מנחה :מיכאלה צמח

 100ש"א 25 ,מפגשים
עלות₪ 4,500 :

12:45-16:00
התחלה27.10.20 :
סיום04.05.21 :
מנחה :שרית בונופיל
יחסי עוזר נעזר
בקבוצה ובהדרכה
פרטנית
 112ש"א 28 ,מפגשים
עלות₪ 5,040 :

צפייה בקבוצת הורים

:

14:15-17:30
התחלה26.10.20 :
סיום31.05.21 :
מנחה :שני נחשון
מנחה :שרית בונופיל
18:00-22:00
התחלה26.10.20 :

ד'

ה'

קורסים
 56ש"א 14 ,מפגשים
עלות₪ 2,520 :

סמינר אתיקה
 10ש"א ,חד יומי
עלות₪ 450 :

א'

ג'

ב'

סיום01.02.21 :
מנחה :רחלי עילם
מנחה :ד"ר שלומית אוריין
חופשת פסח 24.3.21 ,יום ד' 09:00-16:00
חופשת קיץ  ,יום ד16.6.21 ,
09:00-16:00
מנחה :טל אנגלר

ד'

ה'

שנה ג'
קורס
פרקטיקום הנחיית
קבוצות הורים

א'

ב'

 84ש"א 21 ,מפגשים
עלות₪ 3,780 :

פרקטיקום הנחיית
משפחה פרטנית
 84ש"א 21 ,מפגשים
עלות₪ 3,900 :

ג'

ד'

12:45-16:00
התחלה21.10.20 :
סיום17.3.21 :
מנחה :עינת גבע
מנחה :שרית בונופיל
מנחה :רנה רהב
09:00-12:15
התחלה19.10.20 :
סיום15.3.21 :
מנחה :אורית סליקטר

9:00-12:15
התחלה21.10.20 :
סיום17.3.21 :
מנחה :מיצי אלעזר
09:00-12:15
התחלה27.1.21 :
סיום7.7.21 :
מנחה :רנה רהב
מנחה :שני נחשון
9:00-12:15
התחלה03.02.21 :
סיום14.07.21 :
מנחה :אורית סליקטר
16:30-19:45
התחלה27.1.21 :
סיום14.7.21 :
מנחה :שרית בונופיל
מנחה :עינת גבע

ה'

