
                                                                                                                                                                                                             
 

                           מומחה הורות ומשפחה       

 המסלול המשולב -הדרכת הורים פרטנית וקבוצתית 

 רח' עמק האלה, עמותת סחלבים – תשע"ח מודיעיןמערכות שלוחת 

  שנה א'

 ה' ד' ג' ב' א' קורסים

מבוא להבנת 

יסודות  -האדם 

התיאוריה 

 האדלריאנית 

 מפגשים 28ש"א,  112
  ₪ 3,950עלות: 

 
 

 

8:30-11:45 
 30.10.17התחלה: 

 28.5.18סיום: 
 מנחה: רונית דובדבני

 
 

18:30-21:45 
 30.10.17התחלה: 

 28.5.18סיום: 
 מנחה: טל אנגלר

    
 

מיומנויות הנחית 

 קבוצה

 

 מפגשים 28ש"א,  112
 ₪ 5,040עלות: 

   8:30-11:45 
 1.11.17התחלה: 

 13.6.18סיום 
 מנחה : טל אנגלר

 
18:30-21:45 

 1.11.17התחלה: 
 20.6.18סיום: 
 סגל המורים מנחה:

 

תיאוריות 

 התפתחות הילד

 מפגשים 10ש"א,  40
  ₪ 1,800עלות: 

18:30-21:45 
 11.2.18התחלה: 

 29.04.18סיום: 
 אירית ששוןמנחה: 

 
 
 

 

   



                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשפחה 

כמערכת, מעברים 

ומשברים במעגל 

  חיי המשפחה

 מפגשים 14ש"א,  56
  ₪ 2,520עלות: 

18:30-21:45 
 29.10.17התחלה: 

 4.2.18סיום: 
 טננבאוםמנחה: אפרת 

 

 
 

   

 זוגיות בהורות

 
 מפגשים 10ש"א,  40

  ₪ 1,800עלות: 

 
 
 

 

12:00-15:15 
 30.10.17התחלה:  

 8.1.18סיום:  
 נילי ורדימנחה: 

   



                                                                                                                                                                                                             
 

 שנה ב'

 ה ב'ששנ

 ה' ד' ג' ב' א' קורסים

 מודעות

 
 מפגשים 25ש"א,  100

 ₪  4,500עלות: 

 12:00-15:15 
 30.10.17התחלה: 

 7.5.18סיום: 
 מנחה: פיה קמחי

18:30-21:45 
 31.10.17התחלה: 

  22.5.18סיום: 
 מנחה: אפרת טננבאום

 

  

יישום העקרונות 

 בקבוצה

 
 מפגשים 25ש"א,  100

  ₪ 4,500עלות: 

  8:30-11:45 
 30.10.17התחלה: 

 7.5.18סיום: 
 מנחה: טל אנגלר

 
 

  

מיומנויות הנחית 

הבנת  –משפחה 

 יחסי עוזר נעזר

 
 מפגשים 28ש"א,  112

  ₪ 5,040עלות: 

  
  

8:30-11:45 
 31.10.17התחלה: 

 29.5.18סיום: 
 מנחה: יהודית יבנאי

   

צפייה בקבוצת 

 הורים

 
 מפגשים 14ש"א,  56

 ₪  2,520עלות: 

18:30-22:30 
 29.10.17התחלה: 

 4.2.18סיום: 
 פורת-ריקי שחר: מנחה

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             
 

 שנה ג'

 שנה ג

 ה' ד' ג' ב' א' קורס

פרקטיקום מנחה 

 קבוצות הורים

 
 מפגשים 21ש"א,  84

 ₪  3,780עלות: 

   8:30-11:45 
 30.10.17התחלה: 

 9.4.18סיום: 
 מנחה: פיה קמחי

 8:30-11:45 
 1.11.17התחלה:

 25.4.18סיום:
 מנחה :יהודית יבנאי

 

 

הדרכה פרקטיקום 

 פרטנית
 

 מפגשים 21ש"א,  84
  ₪ 3,780עלות: 

8:30-11:45 
 31.12.17התחלה: 

 10.6.18סיום: 
 פיה קמחי מנחה:

 8:30-11:45 
 31.10.17התחלה: 

 10.4.18סיום: 
 מנחה: יעל שגיא

 

 
 

 

 סמינר אתיקה 

 
 ש"א, חד יומי 10

 ₪ 450עלות: 

 
 מועד יפורסם בהמשך*

 

 

 עסקיתידה היחידה העסקית

 יש לבחור סמינר אחד

 ה' ד' ג' ב' א' קורס

מיומנויות עמידה מול 

 קהל

 
  ₪ 300עלות: 

     מועדים יפורסמו בהמשך

 סמינר שיווק עסקי

 
 ₪  300עלות: 

 

     מו בהמשךיפורסמועדים 

 



                                                                                                                                                                                                             
 

 קורסי השלמה

 )לסטודנטים ובוגרי הנחיית קבוצות שמעוניינים להשלים לתעודת מנחה משפחה פרטני(

 ה' ד' ג' ב' א' קורס

מיומנויות הדרכה 

 השלמה  -פרטנית
 
 מפגשים 14 ש"א, 56

 ₪  2,520עלות: 

8:30-11:45 
 29.10.17התחלה: 

 4.2.18סיום: 
 מנחה: שירי גלבוע

 

    

 המשפחה כמערכת 

 
 מפגשים 7ש"א,  28

 ₪  1,260עלות: 

 

12:00-15:15 
 29.10.17התחלה: 

 10.12.17סיום: 
 טננבאוםמנחה: אפרת 

    

 זוגיות בהורות

 
 מפגשים 10ש"א,  40

  ₪ 1,800עלות: 

 12:00-15:15 
 30.10.17התחלה:  

 8.1.18סיום:  
 מנחה: נילי ורדי

   

 סמינר אתיקה
 

 יומי-ש"א, חד 10
  ₪ 450עלות: 

     

פרקטיקום הדרכה 

 פרטנית
 

 מפגשים 21ש"א,  84
 ₪ 3,780 עלות:

8:30-11:45 
 31.12.17התחלה: 

 10.6.18סיום: 
 מנחה: פיה קמחי

 8:30-11:45 
 31.10.17התחלה: 

 10.4.18סיום: 
 מנחה: יעל שגיא

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             
 

 קורסי בחירה והעשרה

 מועדי הקורסים יפורסמו בהמשך 

 ה' ד' ג' ב' א' קורס

  לקויי למידה 
 

 מפגשים 8ש"א,  32
 ₪  1760 עלות:

     

של  פסיכופתולוגיה

הילד והמתבגר 

 בראיה משפחתית

 מפגשים 7ש"א,  28
 ש"ח 1540 עלות:

     

 כלים השלכתיים

 בעבודת הדרכה

 
 מפגשים 7ש"א,  28

  ₪ 1540 עלות:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


