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 שמעוניינים לשלב תהליכי "תיאום הורי"  למגשרי משפחה

 .יחידה המשפחתית לטווח ארוךכחלק ממענה ל בקליניקה לגישור

הקורס יקנה לך ידע תיאורטי ומעשי בתיאום הורי, וישלב בתוכו תכנים 

הקורס מעניק לבוגריו הבנה סימולציות עם משוב מעמיק. חווייתיים ו

גשרי אמים ללקוחותיהם של ממעמיקה בהליכי תיאום הורי המות

 , ומאפשר למגשרי משפחה לשלב "שירות חדש" בקליניקה.משפחה

 

אום דרך המודל של התי מתמקד בעבודה עם קונפליקט גבוההקורס 

שיפור ההורי ומשלב רכישה של מיומנויות וכלים פרקטיים שמטרתם 

השלכות הסכסוך ההורי על  בקורס נמחיש את .תקשורת הורית לקויה

שמטרתן להכין את  תיאטרון סימולציות עם שחקניונקיים  הילדים

 הסטודנטים ל"שטח" בצורה מיטבית.

 

בהליכי גישור משפחה וגירושין מבטיחים מענה שילוב הליכי תיאום הורי 

עתידי להורים בכל הקשור לילדים וצרכיהם, ומונע את הדרדרות היחסים 

עבורך, מגשר המשפחה, ההוריים ואת הפגיעה הפוטנציאלית בילדים. 

מקצועני ושירות חדש ללקוחות שלך. מדובר על כלי עבודה

 , משפחתי טיפול וייעוץאנשי ונשות 
 עו"ס והעוסקים בליווי התא המשפחתי 

 מגשרי משפחה וגירושין מוסמכים

 שעות אקדמאיות סה"כ 24
 .שעות שעון כ"א 5, מפגשים, אחת לשבוע 5

ייערכו מפגשי הסימולציה בליווי שחקני תיאטרון 

 .לסטודנטיםיינתנו משובים ו 5-ו 1במפגשים 

 

 משפחה וגירושין  בגישורמוסמך תעודת 

שנים לפחות  5ניסיון מקצועי של עדיפות לבעלי 

 ו/או בגישור משפחה  המשפחתי בליווי התא

 נוכחות במפגש היכרות.

 אישור קבלה ותשלום
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  , תל אביב יפו 25רחוב קיבוץ גלויות : תל אביבב כתובת הקורס 
תשלומים ללא ריבית. למשלמים  2-יתן לשלם באשראי בנ במחיר הקורס. 10%והנחה של תוענק עדיפות בקבלה  "המגשרים"לבוגרי 
 בלוח הקורסים. המחירים כוללים מע"מ. ייתכנו שינויים .5%הנחה נוספת של תוענק  –במזומן 

" למגשרי משפחהמתאם הורי מוסמךתעודת "
 "בשביל הילדים"בשיתוף  "רים מבית הילה מאורהמגש"מטעם 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

 ןמורן סיגמ      גהילה רוזנבר
 . מטפלת (M.A) חינוכיתבהתמחות פסיכולוגית      ביישוב סכסוכים. M.Aת, עובדת סוציאלי

 מדריכת הורים, מרצה ומנחת  ומתבגרים,בילדים     מדריכת הורים, מרצה , מגשרת משפחה
 באבחונים פסיכולוגים  קבוצות ובעלת ניסיון רב    בתהליכי משפחותמלווה . ומנחת קבוצות

 דיםדידקטיים ליל-ופסיכו    והפרטי השלישימשבר במגזר ופרידה 
 

 
 

 מוזמנים בלבדל                    תל אביב 9:30-14:30 שלישיימי  רונטלי פ

 נותרו מקומות אחרונים       תל אביב 9:30-14:30 שלישיימי       פרונטלי  ₪ 2,290

 הרישום נפתח                  תל אביב 9:30-14:30 שלישיימי       רונטליפ
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  2021חורף -סתיו סילבוס

 תיאום הורי מוסמך למגשרי משפחה
 שעות אקדמיות 24  |  סימולציותשעות  6

 פרונטלי ומונגש למידה מרחוק
 

 הנחייה יחידות מידע נלמדות בנושא  נושא המפגש  מפגש

1 

קונפליקטים 
 בעוצמה גבוהה

 הורילהיות מתאם 
מבנה  –תיאום הורי 

מקורו ליך, התה
 ומטרותיו

 
 .היכרות תפגשו קודם כל את עצמכםבמפגש ה

 עוצמות הקונפליקט. - פתיח עם שחקנים
 הכלת קונפליקטים בעוצמה גבוהה, הרושם הראשוני שלכם

  היכולת שלכם לגייס לקוחות לתיאום הורי ולבנות אמון
 בין אנשים שמזמן איבדו אותו

 המקור והמבנה של הליך התיאום ההורי, הקולגות העתידיים..

 

 ועו"ס המגשרת

 רוזנברגהילה 
 

 הפסיכולוגית

 מורן סיגמן
 

 תיאטרון בשילוב שחקני

2 

 מפגשי 
 התיאום ההורי

 תרגול מתודות 
 וכלים

 
 במפגש תכירו מגוון כלים שישמשו אתכם בתהליכי תיאום הורי.

 ראשונה, ה הטלפוןהכנת הסטודנטים לשיחת 
 ולמפגשים המשותפים הפרטנילמפגש 

 ם בעזרת כלים ומיומנויותוכלים לצמצם אות יםמציאת הפער
 ובניית הסכמות בקרה ממפגש למפגש

 

 ועו"ס המגשרת

 רוזנברגהילה 
 

 הפסיכולוגית

 מורן סיגמן
 

3 

ילדים בצל 
 קונפליקט

 ליבת התיאום ההורי
ניתוח מקרים 

 מהקליניקה

 
 ההוריםשל פרספקטיבה ב ניתוח מקרי אמת מהקליניקה

 ובפרספקטיבה של הילדים
במפגש תלמדו על ההשלכות קצרות וארוכות הטווח על ילדים 

בשאלונים  שימושלהורים גרושים המצויים בקונפליקט גבוה. 
דרכים ישירות ועקיפות ונלמד על לזיהוי מצבי קיצון אצל ילדים 

 . שאנחנו כמתאמים הוריים יכולים לסייע לילדים

 

 ועו"ס המגשרת

 רוזנברגהילה 
 

 הפסיכולוגית

 מורן סיגמן
 

4 

 

 תיאום הורי
בראיית גישור 

 משפחה
בין הדינמיקה 

 הפרקטיקות 
 ותיאום הורי בשניים

 

 תהליכי תיאום הורי "סוגי"
 הדומה והשונה  –כניסה לתהליך הסכם 

 משפחה שאנחנו מייצריםגישור שילוב התיאום ההורי בהסכמי 
 איתור הלקוחות שצפויים לתיאום הורי

 ום הוריזיהוי לקוחות שאינם מתאימים לתיא
 )בשניים( CO-תיאום הורי ב

 ועו"ס המגשרת

 רוזנברגהילה 
 

 הפסיכולוגית

 מורן סיגמן
 

5 

 

תיאום הורי 
 הכנה לשטח

 תרגול בליווי שחקנים
 משובים וסיכום

 חלוקת תעודות
 

 
מול שחקני תיאטרון אשר יגלמו  -סימולציות תיאום הורי בשניים 

 מצבי אמת מתוך הקליניקה לתיאום הורי.
 בקו, ונתנסה בשפת התיאום ההורי נתרגל את העבודה

 נצייד אתכם בכלים לקראת "התיאום ההורי הראשון שלכם"
נסכם יחדיו את הקורס שעברנו, ונחתום את סיומו בחגיגה 

 משותפת וחלוקת תעודות.

 ועו"ס המגשרת

 רוזנברגהילה 
 

 הפסיכולוגית

 מורן סיגמן
 

 תיאטרון בשילוב שחקני

 


