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האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי בשיתוף מכון
שינוי שמחה לארח את

ד"ר בן פורמן

ממפתחי השיטה ""Kid's Skills

לעבודה עם ילדים במסגרת משפחתית וקהילתית.

יומיים השתלמות בנושא
"טיפול ממוקד פתרון"
()Solution Focused Therapy
בילדים ,מתבגרים ובני משפחותיהם
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ההשתלמות תתקיים בשפה האנגלית ותלווה בתרגום סימולטני ובנגישות מלאה בהתאם לדרישה
מטרת ההשתלמות היא להקנות הכרות עם החשיבה,
העקרונות והטכניקות הבסיסיות של ה"טיפול הממוקד
פתרון" ( )SFTעם ילדים ,מתבגרים ומשפחותיהם .וכן
למידת מודל ה  Kids Skillsלעבודה עם ילדים ונוער
במשפחה ובסביבה החברתית שלהם .במהלך היומיים,
המשתתפים ילמדו דרכים יצירתיות ומעניינות לטיפול
ממוקד פתרונות המתמקד בעזרה לילדים ולבני נוער
לפתח כישורים ויכולות ב"כאן ועכשיו" בכדי להתגבר
על בעיותיהם.החברתית/חינוכית/משפחתית הרחבה
יותר שלהם.
מחיר ההשתלמות בהרשמה מוקדמת
(עד לתאריך :)1.3.2020
חברי אגודה –  | ₪ 870אורחים₪ 1,000 -

להרשמה

" "Kids’ Skillsהינו יישום מיוחד ויצירתי של טיפול ממוקד-
פתרון המציע למטפלים כלים מעשיים ויצירתיים ליצירת תקווה
ושינוי משמעותי ומהיר אצל המטופלים.
גישה זו ,מיסודו של  Shazar-De Steveהיא אפקטיבית
ומרתקת וכוללת פיתוחים מעניינים והמשך חשיבה והמשגה
של הטיפול המערכתי הקצר מועד וכלל הגישות החדשניות
המבוססות על חוזקות ושיתוף פעולה טיפולי.
המודל מציע למטפלים מבנה ברור ומפה נרטיבית שמתווה
הצעות פרקטיות ויצירתיות לתחילת התהליך הטיפולי ,רתימת
הילד/מתבגר להמשך התהליך ,בניית המוטיבציה הפנימית של
הילד לשינוי ודרך לגיוס הורים ו'אחרים משמעותיים' לתמיכה
וסיוע בפתרון בעיות התנהגות ואחרות .גישה זו ייחודית ביכולתה
להתבסס על הקהילה הקרובה דרך שיתוף פעולה פעיל של
המשפחה ,הילדים והרשת החברתית/חינוכית/משפחתית
הרחבה יותר שלהם.

שיטת ההוראה

ההשתלמות מיועדת
למטפלים משפחתיים ואחרים העובדים
עם ילדים או בני נוער ומשפחותיהם.

במשך היומיים ישלב ד"ר פרומן בין הרצאות ,תרגילים,
וידאו והדגמות דרך סימולציה או הדגמות חיות.

התכנים שיועברו בהשתלמות הם:
יום ד' (היום הראשון):
•העקרונות העיקריים והטכניקות הבסיסיות של ה ()SFT
Solution Focused Therapy
•בניית קשר מהיר וממוקד פתרונות עם ילדים
•התחברות עם ילדים בטיפול בעזרת טכניקת המעגלים
()Circles Technique
•בניית קשר עם מתבגרים מאתגרים/קשים
•הפיכת בעיות ליכולות וכישורים ב"כאן ועכשיו"
•מודל ה  Kids’ Skillsו  15הצעדים
•המודל בשיתוף פעולה עם הורים וחברי משפחה אחרים

יום ה' (היום השני):
•הנעת ילדים ובני נוער לשינוי ובניית מוטיבציה
•טיפול בבעיות התנהגות ,התקפי זעם וכעס
•טיפול בחרדה ,טראומה ופגיעה עצמית
•עבודה עם גני ילדים ובתי ספר
•עירוב חברים ובני הכיתה בתהליך הטיפולי
•הדרכת ההורים ברעיונות הגישה הממוקד פתרון
•שקיפות ויכולות

על ד"ר בן פורמן
ד"ר בן פורמן הוא פסיכיאטר פיני ,מטפל משפחתי וזוגי ומדריך מוסמך
ע"י האגודה האמריקנית לטיפול זוגי ומשפחתי ( .)AAMFTוכן ,מטפל
ומדריך מוסמך לפסיכותרפיה וטיפול משפחתי בארץ מולדתו ,פינדלנד.
ד"ר פורמן מעורב בתחום הטיפול המשפחתי והזוגי במשך שנים רבות,
ודמות בינלאומית ידועה כמורה ומדריך ומחבר ספרים בתחום הSolution -
( Focused Therapyשפותח במקור על ידי סטיב דה שזר) .הוא פרסם
יותר מעשרים ספרים שתורגמו ליותר מעשרים שפות .ספרו "Never too
( "late to have a happy childhoodלזכות מחדש בילדות מאושרת)
תורגם לעברית בהוצאת  Nordמיסודה של ד"ר עפרה איילון.
במשך שנים רבות בן עבד בשיתוף פעולה קרוב עם אנשי מקצוע בעלי
שם בינלאומי וגם בישראל ביניהם פרופ' חיים עומר ,ד"ר ברוך שולם וד"ר
נגה נבארו.
ועדת ההיגוי
ד"ר נגה נבארו מנהלת מכון שינוי | ד"ר חגית ירניצקי יו"ר ועדת השתלמויות

דמי השתתפות:

בהרשמה מוקדמת עד לתאריך
1.3.2020

החל מהתאריך 2.3.2020

חבר אגודה

870

1100

אורח

1000

1230

מדיניות ביטולים
ביטול השתתפות  10% :דמי רישום ייגבו עד יום ראשון  ,1.3.2020החל מיום שני 2.3.2020 ,ועד יום ראשון  15.3.2020יגבו דמי ביטול בסך ,30%
החל מיום שני  16.3.2020לא ניתן יהיה לקבל החזר על ביטול.

למעבר להרשמה אינטרנטית לחץ כאן
טופס הרשמה:
להשתלמות"-טיפול ממוקד פתרון" ( )Solution Focused Therapyבילדים ובני נוער ומודל ה'Kid's Skills'-
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