המרכז האזורי הבין תחומי
להורות משפחה וקהילה
מכללת קיי

מדינת ישראל משרד
החינוך מנהל פדגוגי אגף
שפ"י תחום הורים

הנחיה פרטנית להורים וייעוץ משפחתי  -שנה"ל תשע"ט
התוכנית מכשירה אנשי מקצוע להנחיה ולהדרכה באופן פרטני עבור הורים
ומשפחות במטרה לסייע לתפקוד תקין של המשפחה.
מרכזת אקדמית :ד"ר רות מנצור
תאריך פתיחה:
18.10.18
מטרת התוכנית:
קידום הבנה של התפקוד המשפחתי ורכישת מודל קצר-מועד להתערבות באופן
פרטני במשפחה באמצעות הקניית ידע תיאורטי ויישומי הנשען על גישות פסיכו-
חינוכיות .העמקת המושגים והכלים בתחום לימודי משפחה ,הורות ,זוגיות
והתפתחות המשפחה לאורך מעגל החיים.
קהל יעד:
אנשי מקצועות הטיפול והייעוץ החינוכי העובדים עם הורים ומנחי קבוצות הורים
מוסמכים ,המעוניינים ללמוד להנחות הורים באופן פרטני ולהרחיב ידע ,מיומנויות
וכלים עבור מפגש פרטני עם הורים.
תהליך קבלה:
המועמדים יוזמנו לריאיון אישי.
נושאי לימוד עיקריים:
 מודלים תיאורטיים בייעוץ משפחתי
 מיומנויות וטכניקות בשיטות התערבות בייעוץ משפחתי
 מעגלים בחיי המשפחה :זוגיות ,מעברים ומשברים
 פרקטיקום  -הדרכה בהתערבות באופן פרטני ובייעוץ משפחתי
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צוות ההוראה:
 מר דני עמית  -פסיכולוג חינוכי מומחה ,בעבר ניהל את הקליניקה לילד
ולמשפחה במכון אדלר.
 ד"ר רות מנצור  -מנחת הורים ומרצה במכללת קיי ובמרכז להורות ומשפחה.
 גב' הדס לוי  -עו"ס קלינית ,מרצה בכירה במרכז להורות ומשפחה.
תנאים לקבלת תעודה:
 חובת נוכחות במינימום .80%
 הגשת עבודות סיום קורס במועדן.
גמול השתלמות משרד החינוך:
לעובדי הוראה  60 -שעות לשנת לימודים מוכרות לגמול.
למסיימים תוענק תעודת גמר בתוכנית ההנחיה מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי ומהמרכז להורות ומשפחה.
היקף תוכנית הלימודים:
 180שעות  40 +שעות התנסות
שכר לימוד:
 ₪ 180 + ₪ 7,000דמי רישום
מתכונת הלימודים:
הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות  20:00-14:00במכללת קיי 30 ,מפגשים.
לפרטים ולהרשמה:
גב' נורית כוכבי -ראשת המרכז להורות ומשפחה ,טלפון,054-4910313 :
horutkaye@kaye.ac.il
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