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 תכנית לימודים מפורטת
 

 שעות. 08 – הוריםעקרונות התיאוריה האדלריאנית ויישומם בהדרכת  -תורת היחסים" "קורס: 
 

 17.2.22תאריך סיום:       25.11.21תאריך פתיחה: 
מס' 
 מפגש

שעות  שם המרצה  פירוט נושאי הלימוד תאריך
 הלימוד

מספר 
 השעות

 יום ה'  .1
25.11.21 

היכרות עם היכרות, תיאום ציפיות וחוזה קבוצתי;   -מבוא 

תיאוריות הומניסטיות אחרות; המעבר ממשפחה אוטוקרטית 

 למשפחה דמוקרטית; מבוא למודל האדם

 

 7 8:30-15:00 ריקי שחר פורת
 

תחושת השייכות ומושג הנחיתות כהנעה  -האדם בשדה החברתי  9.12.21  .2

  לצמיחה והתפתחות

הגיון פרטי מול הגיון כללי; הבנת המושג  -התפיסה הסובייקטיבית 

 כגורם מרכזי לתקשורת מצמיחה במערכות יחסים.שוויון ערך 

 ריקי שחר פורת
 

8:30-15:00 7 
 

 מודעת מטרה – כמטרתית האדם התנהגות הבנת – מטרתיות 16.12.21  .3

 .הורי חזון ;מודעת לא מטרה לעומת

 

 ריקי שחר פורת
 
 

8:30-15:00 7 
 

 האמנם? – החופש לבחור מתוך מציאות נתונה -בחירה  23.12.21  .4

 הבנת האדם כשלם הגדול מסך כל מרכיביו -הוליזם 

 הבנת ההוליזם בדינאמיקה המשפחתית

 ריקי שחר פורת
 
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

בהתנהגויות מפריעות של ילדים = דרכים מוטעות  מטרתיות 30.12.21  .5
התנועה לעבר שיתוף  -לתחושת השייכות; דרכים להתמודדות 

שיתוף, התייעצות,  -המעצימים תחושת שייכות  הגורמים פעולה
                בקשת עזרה

 ריקי שחר פורת
 
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 

 מבוא –האישיות גורמים המשפיעים על עיצוב  6.1.22  .6

 משוב אמצע, אומנות העידוד

 ריקי שחר פורת
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

 גורמים נוספים המשפיעים על עיצוב האישיות:  13.1.22  .7

 אווירה משפחתית

 ריקי שחר פורת
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

 ריקי  שחר פורת יחסי אחים ותחרותיות -מערך משפחתי  20.1.22  .8
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

דרכי חינוך לא  -גורמים המעכבים תחושת שייכות  –דרכי חינוך  27.1.22  .9

 מומלצות; נתינה לא נכונה ודרישה לא נכונה

 ריקי שחר פורת
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

 פיצוח הקושי    -חוקים וגבולות במשפחה  3.2.22  .10

 כחלופה לשכר ועונש -תוצאות טבעיות ותוצאות הגיוניות בחינוך 

 ריקי שחר פורת
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

מאפייני הגיל, דילמות הוריות ודרכי התמודדות  - גיל ההתבגרות 10.2.22  .11
 עם מתבגרים

 

 ריקי שחר פורת
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

12.  
 
 

  נפשית לבריאות כאינדיקציה חיים משימות 17.2.22

 סיכום ופרידה

 ריקי שחר פורת
 

8:30-11:30 
 

4 
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 שעות. 08 – הסמכה אדלריאנית לאנשי טיפולקורס: 
 

 13.6.2022תאריך סיום:      21.2.2022תאריך פתיחה: 
מס' 
 מפגש

שעות  שם המרצה  פירוט נושאי הלימוד תאריך
 הלימוד

מספר 
 השעות

 'ביום   .1
21.2.22 

 7 8:30-15:00 לימור קרלינסקי פתיחה, תיאום ציפיות והיכרות
 

 7 8:30-15:00 לימור קרלינסקי הכרת כלי ההדרכה 28.2.22  .2
 

בכל מפגש נעמיק בנושאים שיעלו  –ניתוח מקרים ותרגול בכיתה  7.3.22  .3

 מתוך ניתוחי המקרה.

 לימור קרלינסקי
 

8:30-15:00 7 
 

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 14.3.22  .4

 שיעלו מתוך ניתוחי המקרה.

 לימור קרלינסקי
 

8:30-12:00 
12:30-15:00 

7 
 

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 21.3.22  .5
 שיעלו מתוך ניתוחי המקרה.

 8:30-12:00 לימור קרלינסקי
12:30-15:00 

7 

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 28.3.22  .6

 המקרה.שיעלו מתוך ניתוחי 

 לימור קרלינסקי
 

8:30-12:00 
12:30-13:00 

5 

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 4.4.22  .7

 שיעלו מתוך ניתוחי המקרה.

 4 16:00-19:15 לימור קרלינסקי

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 11.4.22  .8

 שיעלו מתוך ניתוחי המקרה.

 4 16:00-19:15 קרלינסקי לימור

בכל מפגש נעמיק בנושאים  -ניתוח מקרים הצגה ותרגול בכיתה 25.4.22  .9

 שיעלו מתוך ניתוחי המקרה.

 לימור קרלינסקי
 

16:00-19:15 4 

 4 16:00-19:15 לימור קרלינסקי סיכום ופרידה 2.5.22  .10

 מהי  .לאחריות סובייקטיביות בין חיבור : אדלריאנית מודעות 9.5.22  .11

 התפתחותית חשיבה ומהי הישרדותית חשיבה

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

12.  
 
 

 לא מציאות עם מיטבית התמודדות :עצמו עם אדם של יחסים 16.5.22
 (כפוי שלילי שינוי( בחיים רצויה

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

, חשיבת עתיד! : מה מאפיין חשיבה מטרתיתאם תירצו אין זו הגדה 23.5.22  .13
 !םלהישגיחיבור בין שאיפות 

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

ערכים של כבוד הדדי ושיוון ערך  :יחסים בין אדם לזולת 30.5.22  .14
 המאפשרים יצירת תשתית יחסים של טובים השניים מהאחד

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

תחרותית לזיקה של : מזיקה המעבר מיחסי שליטה ליחסי קירבה 6.6.22  .15
 שיתוף פעולה

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

 : החוזה שלי עם החייםחשיבה הוליסטית 13.6.22  .16

 סיכום פרידה

 4 16:00-19:15 ר אבי מרדלר”ד

 


