ייעוץ ותמיכה נפשית למתבגרים בסיכון באמצעות חדרי ייעוץ וירטואליים.
מנהל מקצועי  :גולן ג'ורנו.

רכזת הקורס  :פאינה שגיא.

הקורס יעסוק בהיבטים הייחודיים הקשורים בתמיכה ,ייעוץ והתערבויות טיפוליות ברשת )E
 , (Therapeutic Interventionsבכלל זה על הפסיכולוגיה של הרשת ,היבטים
אישיים,קבוצתיים ,משפחתיים וקהילתיים ,גישות אבחוניות והתערבותיות ,וכן עבודה מערכתית עם
שירותים באמצעות הרשת.
בקורס תתקיים הוראה פרונטאלית וכן התנסות ושיח קבוצתי ואישי בסיוע הפרקטיקה שנצברה
במהלך  8השנים האחרונות בפורטל הייעוץ והתמיכה הנפשית של עמותת עלם בשיתוף משרד
הקליטה ובתמיכת קרן בוניטה ,קרן נעמי ומשרד הבריאות .
* הקורס יארך  3חודשים ולאחריו שבועיים תצפיות בשיחות תמיכה  ) LIVEמראה חד כיוונית (
סה"כ 65 :שעות אקדמיות.
* הקורס יתקיים בימירביעי בערב בשעות  :18:00-21:00:במשרדי עלם ,הירקון  ,35בני ברק.
* הנוכחות בקורס הינה חובה לכל אורכו ,הוא מחייב נוכחות בפורום הדרכה וכמו כן מחייב עבודת
בית ) פרקטיקה ( מדי שבוע .המשתתפים בקורס יזכו להדרכה צמודה על גבי פורום מקוון וכן במפגש
פנים אל פנים.
מבנה הקורס :
הוראה וסדנה פרונטאלית 24 :ש"א
דיון על תיאור מקרה  20 :ש"א
סימולציות והדרכה  12 :ש"א
תצפיות תחת הדרכה ) מראה חד כיוונית (  9 :ש"א.
מפגשי הקורס:
כל מפגש יתנהל לפי הלו"ז הבא:
 18:00-19:15הרצאה
 19:15-19:30הפסקה
 19:30-20:45הרצאה

מפגש מס' – 1
" על מים גועשים "  -סדנה חוויתית ,גיל ההתבגרות
סקירה של גישות תאורטיות עדכניות של גיל ההתבגרות.
שם המרצה  :איילת גלוברמן .
מפגש מס' – 2
" מה שביניהם" – סוגיות ודרכי התערבות ביחסי הורים ומתבגרים
שם המרצה  :פאינה שגיא
לימוד והפעלת תוכנת התמיכה והייעוץ  – LivePerson :מורדי תליו
מפגש מס' – 3
" התבגרות בקורי הרשת " – הפסיכולוגיה של הרשת בראי המתבגר
שם המרצה  :גולן ג'ורנו
מפגש עם צוות ההדרכה בקורס
מפגש מס' - 4
מודל ה  HEADSS In Net -הערכה ואבחון ברשת
שם המרצה  :פאינה שגיא
מפגש מס' – 5
סוגיות ודרכי טיפול בנערות ובצעירות
שם המרצה  :תהילה הנדל.
מפגש מס' – 6
פסיכופתולוגיה של המתבגר
שם המרצה :פאינה שגיא
דיון בתיאור מקרה :איילת גלוברמן
מפגש מס' – 7
המתבגר בראי בריאות הנפש בצה"ל
שם המרצה  :גולן ג'ורנו.
דיון בתיאור מקרה:עמית טל
במהלך שבוע זה תתקיימנה הדרכות אמצע קורס
מפגש מס' – 8
עיבוד וגיבוש הזהות מינית בקרב מתבגרים – לימן יהודה
תרגול –איילת גלוברמן
מפגש מס' –9
סוגיות בהדרכה – סגנונות ,בירור עמדות ומסלולי התמרה והתפתחות.

שם המרצה  :איילת גלוברמן
מפגש מס' – 10
שירותי טיפול על רצף ההתערבויות עם בני נוער וצעירים
שם המרצה  :פאינה שגיא.
מפגש מס' - 11
אובדנות ופציעה עצמית בקרב מתבגרים
שם המרצה  :גולן ג'ורנו
מפגש מס' – 12
דרכי התערבות וסוגיות הקשורות לתקיפה מינית וטיפול באוריינטציה פמיניסטית
שם המרצה  :עינב בן חור.
סיכום הקורס ומפגש עם צוות הדרכה.
מפגש מס ' – 13
תצפית בשיחות  ON LINEתחת הדרכה ).מראה חד כיוונית (
מפגש מס' – 14
תצפית בשיחות  ON LINEתחת הדרכה ) .מראה חד כיוונית ( .

