ארגז הכלים שיכין אותך תכל'ס ,להוביל תהליכי גישור משפחה.
התכנית שתקנה לך התנסות מעשית בתהליך גישור קצה לקצה וידע עדכני

ומעמיק בנושאי הליבה של גישור משפחה.
זוהי תכנית ייחודית ,שפותחה ע"י המגשרת הילה מאור ,אשר נועדה
להרחיב ולהעמיק את ארגז הכלים של בוגרי קורס גישור משפחה,
להכין את הסטודנט-מתמחה לקראת יציאה לדרכו המקצועית ,תוך
שהסטודנט משתתף באופן פעיל בתהליך גישור משפחה וגירושין
בליווי אישי של מגשר משפחה מומחה .התכנית נפתחת לאורך כל
השנה ,ומציעה למצטיינים השתלבות במערך המגשרים הארצי של
"המגשרים".
בנוסף ,כללנו בתכנית את קורס ׳תיאום הורי׳ אשר מקנה ידע
תיאורטי ומעשי בתיאום הורי ,ומשלב בתוכו תכנים חווייתיים
וסימולציות עם משוב מעמיק .הקורס מעניק לבוגריו הבנה מעמיקה
בהליכי תיאום הורי המותאמים ללקוחותיהם של מגשרי משפחה,
ומאפשר למגשרי משפחה לשלב "שירות חדש" בקליניקה.
הקורס מתמקד בעבודה עם קונפליקט גבוה דרך המודל של התיאום
ההורי ומשלב רכישה של מיומנויות וכלים פרקטיים שמטרתם שיפור
תקשורת הורית לקויה .בקורס נמחיש את השלכות הסכסוך ההורי
על הילדים ונקיים סימולציות שמטרתן להכין את הסטודנטים
ל"שטח" בצורה מיטבית.

למי מיועדת התכנית?
אנשי ונשות חינוך ,הוראה ,טיפול וייעוץ ,עובדי השירותים
החברתיים ,עורכי דין ,עו"ס והעוסקים בליווי התא המשפחתי ובוגרי
קורס גישור מקצועי שמעוניינים להעמיק במשפחה וגירושין
מבנה התכנית:

 70שעות אקדמיות  20 +שע' התנסות וקליניקה
 10מפגשים ,אחת לשבועיים 5 ,שעות שעון כ"א.
מפגשי הסימולציה בליווי שחקני תיאטרון מקצועיים ייערכו במפגשים
 6ו 9-וייערכו בנוכחות מאמנים.
בנוסף:

קורס תיאום הורי 24 -שעות אקדמיות
 6מפגשים ,אחת לשבוע (משולב זום ופרונטלי)
שני הקורסים מגובים באקדמיה הדיגיטלית של ׳המגשרים׳
מבית הילה מאור ,כולל השיעורים ,מצגות וחומרי עזר.

איפה ,מתי וכמה?
מודיעין

ימי רביעי

פרונטלי

₪ 11,900
תנאי קבלה
 מוסמך בגישור  /גישור משפחה בהצטיינות ראיון קבלה אישי עם הילה מאור -אישור רישום ותשלום

9:30-14:30

פתיחה 27 :באפריל 2022

כולל התנסות בקליניקה והכשרה בתיאום הורי

תעודות ההסמכה

תעודת מגשר משפחה וגירושין מוסמך
בהתאם למתכונת ועדת גדות ומשרד המשפטים (לשעבר) לכל משתתף שעמד בחובות

הקורס (נוכחות חובה  .)90%למסיימי התכנית המלאה יוענקו תעודת התנסות
מעשית ותעודת מתאם הורי
מטעם "המגשרים" מבית עו"ד הילה מאור.

