
Motivational Interviewing
ראיון מוטיבציוני

התנהגותי,  לשינוי  להנעה  ראיות  מבוססת  גישה  היא  המוטיבציונית  הגישה 
המאומצת ומיושמת על ידי ארגוני בריאות ברחבי העולם, ונלמדת במסגרות 
לשינוי  הנעה  שמטרתה  מטופל,  ממוקדת  גישה  זוהי  ואקדמיות.  טיפוליות 

התנהגותי ושיתוף פעולה עם תכניות טיפול.

הוריהם,  ו/או  מטופלים  עם  שיחות  לניהול  מעשיים  כלים  תרכשו  זו  בסדנא 
רלוונטיים  נושאים  למגוון  התנהגותי  בשינוי  ולסיוע  מכוונת  ליד  הזקוקים 
הגברת  חיים,  הרגלי  שינוי  גופנית,  פעילות  תזונתי,  שינוי  כגון:  לבריאותם, 
והגברת  מעימותים  הימנעות  תוך  ועוד,  תרופתי/התנהגותי  לטיפול  היענות 

שיתוף הפעולה.

למי   |   רופאי ילדים ומשפחה, אחיות טיפת חלב, מטפלים פרא-רפואיים,       
             תזונאיות ואנשי מקצוע בתחומי החינוך, הבריאות והטיפול העוסקים  

בעבודה עם הורים ומשפחות  

כמה  |   3 מפגשים, בני 5 שעות כל אחד

מתי   |   ימי ב'- 4.9 | 11.9 | 18.9, 15:30-20:30

איפה |  קמפוס חרוב לילדים, הר הצופים, ירושלים )חניה חינם במקום(

עלות |  650 ₪

להרשמה לחצו כאן להרשמה לחצו כאן

 Parent Management Training 
הדרכת הורים בסיסית לטיפול בבעיות התנהגות בילדים

PMT היא גישת הדרכה להורים, המסייעת בטיפול בבעיות התנהגות של 
ילדיהם, ומבוססת על מספר עקרונות:

- תמיכה בהתנהגות חיובית
- הצבת גבולות

- ביסוס הקשרים בין הורים לילדיהם

בסדנא זו תרכשו את הכלים למתן הכוונה והדרכה להורים המתמודדים עם 
מגוון בעיות התנהגות נפוצות וקלות יחסית. היא כוללת בעיקר היבטים מעשיים, 

תוך תרגול ולימוד מיומנויות באמצעות סימולציות ומשובים.

למי   |   רופאי ילדים ומשפחה, אחיות טיפת חלב, מטפלים פרא-רפואיים 
             ואנשי מקצוע בתחומי החינוך, הבריאות והטיפול העוסקים בעבודה 

עם הורים ומשפחות  

כמה  |  6 מפגשים, בני שעתיים וחצי כל אחד

מתי   |  ימי ב'- 8.5 | 22.5 | 5.6 | 19.6 | 3.7 | 17.7, 18:00-20:30

איפה |   מרכז הדרכה ויצו, דוד המלך 38, תל אביב )חניה חינם במקום(

עלות |  900 ₪

info@goshen.org.il | 02-6285891 | www.goshen.org.il

מחזור ב' 
יוצא לדרך!
סדנאות ממוקדות 

וייחודיות, המיועדות 
לאנשי מקצוע העובדים 

עם ילדים והורים במסגרת 
עבודתם היומיומית, 

אשר מעוניינים לשפר
את יכולותיהם המקצועיות
ולהוסיף כלים מקצועיים 
ומתוקפים לארגז הכלים 

הטיפולי שלהם.

מספר המקומות מוגבל

horim@wizo.org | 03-6923861 | www.wizo.org.il
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