דמי השתתפות:
 ₪2,900לזוג חבר/ה באגודה
 ₪3,200לזוג אורח/ת
 ₪2,300לחדר יחיד

יום חמישי  1בפברואר

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי לחץ כאן

שמחה להזמינך

לסופשבוע
של השתלמות מקצועית ,מנוחה וטיולים
סופשבוע המיועד לך ולבן/ת הזוג
(אפשר גם לבד או עם חבר/ה כמובן)

זה הזמן להנות וללמוד כאחד

1 ⋅ 2 ⋅ 3
בפברואר 2018

נצא לסופשבוע
במלון פסטורל כפר בלום

מדיניות ביטולים:
עד יום ראשון  14.1.18החזר כספי בניכוי  10%דמי רישום
בין התאריכים  – 15.1-25.1החזר כספי בניכוי  30%דמי ביטול.
החל מיום שישי  – 26.1לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי
המחיר כולל:
 2לילות במלון ,אירוח פנסיון מלא (פרט לארוחת
צהריים ביום שישי); השתתפות בסיור מודרך במוזיאון,
השתתפות בכל ההרצאות; בילוי ערב משותף במלון,
כניסה לספא ושימוש במתקניו.

ניתן להזמין טיפולי ספא במחיר מיוחד ישירות מול
המלון .פרטים מלאים ימסרו עם ההרשמה להשתלמות.
להרשמה טלפונית – 09-7467064

הרחק מן ההמון הסואן ,כשסביב טבע ירוק ופסטורלי,
אתם מוזמנים להתנתק מרעשי היומיום ולהצטרף
אלינו לסופשבוע המשלב העשרה מקצועית מרתקת,
טיול ,בידור והרגעות באחד המקומות היפים בארץ.
מיד עם כניסתכם למלון תוכלו לחוש את האווירה
השלווה והמפנקת ,חדרי מלון מפנקים ,אירוח קולינארי
משובח ,ומרכז כנסים מקצועי ומאובזר ,בקיצור המקום
המושלם להשתלמות המקצועית השנתית שלנו!
במלון מתקני ספא מיוחדים הכוללים :חמאם טורקי
מיוחד; סאונה פינית; דלי מתהפך; אמבט רפלקסולוגיה
לכפות הרגליים; מערת זרמים מפתיעה; פינת חליטות
תה ופירות טריים; חדר כושר חדיש ומאובזר ,אימון
מקצועי הניתן בידי מדריך חדר כושר מוסמך.
הכניסה לספא והשימוש במתקנים אלו ללא עלות
לאורחים הלנים במלון.

 17:00התכנסות
 17:30הרצאה – התמודדויות יצירתיות באירועי
אסון בעולם .הזמנה לטיול בעולם דרך עיני המטפל/
מתערב באירועי אסון ומשבר גדולים בעולם .דרך הסיפור
האישי נגיע לאירועים כמו הוריקן קתרינה במיסיסיפי,
רעידת האדמה בהאיטי ,הצונמי ביפן ועוד ,ונלמד על עבודה
בהקשרים תרבותיים מגוונים.
ד"ר רובי רוגל סמנכ"ל מרכז משאבים בקרית שמונה
ומרצה במוסדות אקדמאיים בארץ ובעולם משתתף ומוביל
פרויקטים לסיוע בינלאומי באירועי אסון.
 19:00ארוחת ערב
 20:30שירת הספקטרום – מופע מוסיקלי המשרטט את
קווי המתאר של הדרך ,המתפתלת והלא צפויה ,של אבא
לילד על הספקטרום האוטיסטי.
שילוב של מונולוגים ושירים המוגשים בישירות ,כנות
והומור ,ומתארים את חווית ההורות המיוחדת בצילו (לאורו)
של הספקטרום האוטיסטי ואת השפעתה על כמעט כל
היבט בחיים.
שמוליק כהן-לוז הוא יוצר ,מוסיקאי ובמאי ,נשוי  +שניים,
שאחד מהם אובחן לפני כ 13-שנים (כשהיה בן שנתיים
וחצי) ,כמי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי.

יום שישי  2בפברואר
 7:00-9:00ארוחת בוקר
 9:00-13:30טיול מזמר ממשמר הירדן לראש פינה
נסייר ונספר את סיפורה של משמר הירדן הישנה ,ממנה
גם נצפה אל הירדן והגולן ,משם נמשיך לחרבת ירדה ,חווה
חקלאית תורכית ונסיים בראש פינה הקסומה .הסיור כולו
ילווה בסיפורים ושירים של ארץ ישראל הטובה והיפה.

 13:30ארוחת צהריים במלון
 17:00קפה ועוגה באולם סימפוניה
 17:30הרצאה – התגברות על טראומת השבי הסורי
וצמיחה בחיים  -סיפורו של גידי ארנהלט ,מהנדס תוכנה
ומורה – שנפל בשבי הסורי בעקבות מלחמת יוה"כ
ובשיקום והתגברות של הפרט בעקבות טראומה קשה.
 19:00ארוחת ערב
 20:30אני בת-אל – מופע יחיד ,חגיגה מוזיקלית
וסטנדאפ דוקומנטרי
מסע בין תחנות חייה של
השחקנית בת-אל פאפורה
בדרכה להגשים את חלומה
ולהיות שחקנית מצליחה.
תוך כדי התגברות על דעות
קדומות סטיגמה ודחייה
ובעזרת הרבה כריזמה ואמונה
עצמית ,היא הופכת לאישה
עצמאית יוצרת ומאושרת.

יום שבת  3בפברואר
 7:00-10:00ארוחת בוקר
 10:00-11:00אופציונלי – סיור מודרך באזור הסמוך
למלון – יציאה מלובי המלון
 11:30הקרנת הסרט "המחברות של אליש" ,דוקו-
אביב  .2017אלישבע רייז הלכה לעולמה בגיל שמונים
ושתיים .אחרי מותה ,מפנים ילדיה את ביתה ,ומוצאים
שם את יומניה .את היומנים היא כתבה בסתר לכל אחד
משבעת ילדיה ,ובהם היא תיעדה את חייהם במשך 57
שנים ,מיום הולדתם ועד יום מותה .זה היה מפעל חייה.
ערב ערב ישבה בביתה בקיבוץ עין צורים וכתבה לילדיה,
אותם מעולם לא חיבקה או נישקה .עתה הם פותחים
את היומנים בפעם הראשונה וקוראים את תיעוד חייהם.
בעקבות האוצר
שהשאירה הם יוצאים
למסע מרגש וכואב,
בו ילמדו על ילדות,
אימהות והורות.

• החזרת חדרים עד צאת השבת •

טופס הרשמה

לסופשבוע  /השתלמות מקצועית
מלון מלון פסטורל בכפר בלום
2018
 1-3בפברואר

להרשמה טלפונית – 09-7467064
לכבוד :האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
היצירה  11ב’ ,ת.ד ,2628 .רעננה
טל’ 09-7467064 :פקס09-7467065 :
office@mishpaha.org.il
חבר באגודה :כן  /לא (נא לסמן)
שם משפחה ופרטי:
שם בן/בת הזוג:
כתובת:
מספר טלפון:
כתובת מייל:
סה”כ לתשלום:
ניתן לשלם עד חמישה תשלומים
לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי לחץ כאן
בכרטיס אשראי מסוג:
ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /דיינרס
תוקף:

מספרו:
ת.ז של בעל הכרטיס:
מס’ תשלומים:
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