
 

 

 המכללה האקדמית בית ברל 

 (M.A.A.Tמרכז קשת להכשרה מקצועית וחדשנות בשיתוף עם התוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות )

 סילבוס                                                                               

 קורס התאמה למטפלים ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות

 בעלי תעודת הוראה בחינוך הרגיל

 תשפ"ג

 

מס' 
 המפגש

 

 

 תאריך

 

 

 יום 

 

 שעות

 

 פירוט תכנים

 

סוג מפגש )פא"פ, מקוון 
  סינכרוני(-סנכרוני /א

 

 

  המרצהשם 
 

-14:30 ד' 1.3.23  .1
16:00 

 פתיחת קורס

 

 

 

 טלי עמיעד מילשטיין סינכרוני מקוון

 

   16:30-
18:45 

 שרית קוזניר סינכרוני מקוון טיפול במערכת החינוך

 

-14:30 ד' 15.3.23  .2
18:45 

שותפות הורים בתהליך 
 הטיפולי

 דר' אופירה הוניג פ"אפ

-8:30 ו' 17.3.23  .3
13:30 

הדרכת מטפלים בהקשר  
לפתוח הפרויקט האישי 

 לעבודת גמר

 סינכרוני מקוון

 ., בתאום*בקבוצות קטנות

 

 טלי עמיעד מילשטיין

-14:30 ד' 22.3.23  .4
18:45 

שותפות הורים בתהליך 
 הטיפולי

 דר' אופירה הוניג פ"אפ

-14:30 ד' 29.3.23  .5
18:45 

שותפות הורים בתהליך 
 הטיפולי

 עידית טבתדר'  סינכרוני מקוון

-14:30 ד' 19.4.23  .6
18:45 

 שלומית רינת  מקוון סינכרוני הגישה המערכתית



 

 

  זהות מקצועית?

-8:30 ו' 28.4.23  .7
13:30 

 

בהקשר הדרכת מטפלים 
לפתוח הפרויקט האישי 

 לעבודת גמר

 סינכרוני מקוון

 *בקבוצות קטנות, בתאום.

 טלי עמיעד מלשטיין

-14:30 ד' 3.5.23  .8
18:45 

 הגישה המערכתית

 דילמות במפגש בין שפות

 שלומית רינת מקוון סינכרוני

-14:30 ד' 10.5.23  .9
18:45 

הגישה הפסיכואנליטית 
 מערכתית

 עמיעד מילשטייןטלי  מקוון סינכרוני

-14:30 ד' 17.5.23  .10
18:45 

גישה מערכתית מבוססת 
 מנטליזציה

 טלי עמיעד מילשטיין מקוון סינכרוני

-14:30 ד' 7.6.23  .11
18:45 

 ציטרוןטבת דר עידת  פא"פ תהליכים בטיפול קבוצתי 

-14:30 ד' 21.6.23  .12
16:00 

 דר שחר גינדי  מקוון סינכרוני אוטיזם

 

   16:30 
18:45 

 דילמות אתיות

 חובת דיווח

 זכיה מסארוה מקוון סינכרוני

 

-9:00 ד' 5.7.23  .13
15:30 

 דר' שמרת טלרז פא"פ הפרעות התנהגות

 

-9:00 ה' 6.7.23  .14
15:30 

 ציטרוןטבת דר' עידית  פא"פ תהליכים בטיפול קבוצתי

-8:30 ו' 7.7.23  .15
13:30 

 ציטרוןטבת דר' עידית  פא"פ תהליכים בטיפול קבוצתי

-9:00 ד' 12.7.23  .16
15:30 

 הפרעות חרדה

 הפרעות נפשיות

 דר שמרית טלרז פא"פ

-9:00 ה' 13.7.23  .17
15:30 

דיכאון, מטפלים כשומרי סף 
 לאובדנות

התמודדות עם מצבי לחץ 
 וסיכון במערכת החינוך

 טלי עמיעד מילשטיין פא"פ

-8:30 ו' 14.7.23  .18
13:30 

 סיום קורס

 פרידה

 הצגת תוצרים

 עמיעד מילשטייןטלי  פא"פ 


