
             
   

18.1.2022 
 רביעי י"ח אלול תשפ"ב  יום

 לכבוד :

  מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והאזוריות  .ות מנהלי

  רכזי.ות תחום מוגבלויות ברשויות המקומיות

 מפקחים מחוזיים, מנהל מוגבלויות, אגף קהילה 

 

 ,  ורים עם מוגבלות שכליתה ויסדנא בינלאומית ללו הנדון :

 ולקויות לימדה מורכבות תהנמכה קוגניטיבי

 נהל מוגבלויות  י, בשיתוף מחיפה  ת והחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיט קרן שלם

 וחד פעמית לעובדי מחלקות הרווחה ברשויות   ת סדנא ייחודי שמחים להודיע על 

 רקע:

אות נפש קהילתית באוני' חיפה ועם המרצה והחוקרת דר'  רילבקרן שלם עם החוג  במסגרת שת"פ רב שנים של  ✓

( מוצעת לעובדים  תקוגניטיביעם מוגבלות שכלית והנמכה  הורים בנושא במחקרהעוסקת גם ) עה שפיגלמןנ-כרמית

   אוניברסיטת ברוק בקנדה.מוחד פעמית אותה יצר וינחה פרופסור מריוס פלדמן  תייחודיסוציאלים מהרשויות סדנא 

 

וחבר סגל במחלקה ללימודי מוגבלות ובמחלקה ללימודי ילדים ונוער באוניברסיטת   , פסיכולוג קליני ור פלדמןפסרופ ✓

מחקר בנושא  בקבוצת  חברומוגבלות שכלית, עולמי במחקר בנושא של הורים עם חוקר בכיר בעל שם  ;ברוק בקנדה

 .זה בה חברה גם דר' שפיגלמן

 ולקויות למידה מורכבות. וגבלות שכליתשנה בעבודה עם הורים עם מ  40 -ל לפרופ' פלדמן ניסיון עשיר של מעל

 

   <<בקישור המצורףק, קנדה באתר אוניברסיטת ברו אודות פרופסור פלדמן

 << קישור המצורף בנדה אתר אוניברסיטת ברוק, קב הסדנאודות א

 

 :, תכנים ודרכי הוראהת מטרו

כלים  הענקת   .ת למידה מורכבותלתמיכה בהורים עם מוגבלות שכלית ולקויולעו"ס ת יונוומיומ ידע, כלים הענקת ✓

 .  שלו.המעבר ללקות הקוגניטיבית  לראיית ההורה

,  ההורים מתמודדים עם לקות קוגניטיבית או לקויות למידה מורכבות בהדגש על מיומנויות הוריות ותקשורת במשפחה  ✓

 והילדות הצעירה.  ם לילדים בגיל הינקות ריהוקרב בפרט ב

 ת. ציות שונו בתפקוד הורי בסיטוא חסמיםזיהוי  ✓

 דרכים נגישות אלטרנטיבות לטיפול ותמיכה בילדיו. ב מתן כלים להורה -הדרכת הורים ✓

 מהעולם. םעדכני יםמחקרשילוב  ✓

 . תפקידיםומשחקי   םעם תרגילים ודוגמאות, כולל ניתוח מקרים מתוך סרטוני הרצאות שילוב ✓

טיבית/ לקויות  יוהנמכה קוגנ יתת שכלוגבלועם מלהורים  פרופ' פלדמן  מיוחד שפיתח משפחתימשחק  הכרות עם  ✓

לשפר את הדינמיקה המשפחתית ולעודד התנהגות  , מתוך רצון  עם בעיות התנהגות  10-2להם ילדים בני  ש -למידה

 חברתית בקרב הילדים.  -פרו

 

 :  מרצי הסדנא

 ברוק, קנדה, אוני' פרופסור פלדמן ✓

 , אוני' חיפהעה שפיגלמןנ-דר' כרמית ✓

 

 

https://brocku.ca/social-sciences/applied-disability-studies/people-in-the-department/maurice-feldman/
https://brocku.ca/social-sciences/applied-disability-studies/step-by-step-parenting-program/


             
 :  הסדנאפרטי 

 , העובדים עם משפחות.      בעלי וותק של לפחות שנתיים עו"סים מהמחלקות לשירותים חברתיים, עד :קהל הי ✓

 בשפה האנגלית. שיחה . על המשתתפים להיות בעלי הבנה טובה ויכולת ליתאנג :שפה   ✓

 .2022, נובמברל  7,8,9 : תאריכים ✓

 שעות  21שעות כל אחד, סה"כ  7מפגשים בני  3שעות : מס' ים ומפגש  מס'  ✓

 9:00-16:00 :שעות  ✓

 : אוני' חיפהמיקום ✓

 אוני' חיפה₪ שיגבו ע"י  200  -דמי השתתפות  ✓

 גמול השתלמות מוכרת ל אינה  הסדנא ✓

 

 : והערות תנאי סף

 הבנה טובה של השפה האנגלית ויכולת לנהל שיחה באנגלית  ✓

 , ובכל השעות שת ימי הסדנאלהשתתפות בכל שלו מחויבות ✓

 סיס מקום פנוי. על ב -השתתפות של יותר מנציג.ה אחת מרשות . ס אחד.ת מרשות מקומיתעו" - מס' המקומות מוגבל ✓

 השתתפות פעילה ✓

  בסיומה תעודת השתתפות   בכל הסדנא יקבלו המשתתפים ✓

  באוניברסיטתכהן מהחוג לבריאות נפש קהילתית -לאחר קבלת אישור להשתתפות בסדנא, יש לפנות לגב' שירלי טל ✓

:  ם/ן בסדנאכאת מקומ  כדי להבטיח ,31.10.2022עד   מראש יש להסדיר את התשלום  .הדמי ההרשמתשלום חיפה ל

stal@univ.haifa.ac.il   

 ם בתוכנית ייתכנו שינויי ✓

 

 

 202210.20.לתאריך עד לקרן שלם  סרוק בדוא"ל  ולהעבירו מטה  בופס המצ"יש למלא את הט -להרשמה 

 

 , כהבבר

 

 

 תמנע גבאי מרקביץ  עה שפיגלמן נ-כרמית דר'  אסתי אליאס 

מנהלת תחום תמיכה  
 לש"ח במשפחות ומחלקות  

 משפחה, אומנה וקהילהשירות 

 מנהל מוגבלויות

 מרצה בכירה וחוקרת 

  החוג לבריאות נפש קהילתית

  פהאוני' חי

 

 מנהלת פיתוח מקצועי 

 קרן שלם  

הרווחה והביטחון משרד 

 החברתי

             

 
 
 

mailto:stal@univ.haifa.ac.il


             

 

 סדנא בינלאומית ללווי הורים עם מוגבלות שכלית,  -טופס הרשמה

 ולקויות לימדה מורכבות תהנמכה קוגניטיבי

 מהרו להירשם! מספר המקומות מוגבל!

הכשרה  כתוב או טלפוני ממקום ה  ור השתתפות בהשתלמות! רק קבלת אישורמילוי טופס זה אינו מהווה איש  ✓

 . מאשר את ההשתתפות 

 
 שם משפחה 

 
  שם פרטי  

  ' תעודת זהות מס 
 

  תאריך לידה 

  טלפון נייד 
 

  השכלה 

 כתובת דוא"ל 
(email ) 

 

  ברשות תפקיד    הרשות שם  
 

סמן את )  השכלה

 התשובה המתאימה(
  וותק בתפקיד  תואר ראשון/ תואר שני/ אחר 

 
 
 

 לקה לשירותים חברתייםמנהל.ת המח אישור 
 
 כמפורט לעיל.   בסדנאשתתף ___________  להנני מאשר/ת ל : __________________ה
 

 שם : ______________________ תפקיד: ____________________ 
 

 חתימה : ________________   תאריך : _________________ 
 

 

 שימו לב!!

  יטתבאוניברסכהן מהחוג לבריאות נפש קהילתית -לאחר קבלת אישור להשתתפות בסדנא, יש לפנות לגב' שירלי טל 

:  ם/ן בסדנאכאת מקומ  כדי להבטיח ,31.10.2022עד   מראש יש להסדיר את התשלום  .דמי ההרשמהתשלום חיפה ל

stal@univ.haifa.ac.il   

 

 

 

 

 

 ישום המצ"בולהחתים את טופס הר על מנת להירשם יש למלא

 ( !ולא יאוחר מכך)202201.20.יך לתארד עולשלוח אותו סרוק 

  לכתובת לאפרת מידני, מנהלנית תחום פיתוח מקצועי

Efrat@kshalem.org.il  03-9601122טל : בולוודא הגעתו 
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