
מחוז ירושלים  2017-18השתלמויות לשנת 
 והסביבה

 2017, 23אוקטובר : פורסם ב

 

 ,חברים יקרים

במחוז ירושלים  2017-18להלן הקורסים לגמול השתלמות שאנו מציעים לכם לשנת 
 .והסביבה

לשכר, ערך  10.8%ימצה את מכסת הגמול של  אנו רואים חשיבות רבה שכל עובד סוציאלי
 .שעה ולפנסיה

 .ירושלים 15רחוב סוקולוב  –אנו מקיימים את הקורסים במכללת "אתגר" 

 .וטופסי הרשמה לכול קורס בנפרד מצ"ב לוח הקורסים, סילבוס

 עדנה, נירית –לרישום ופרטים נוספים נא לפנות אל מכללת "אתגר" 
 02-6245-246 –טלפון 
 02-6255-305 –פקס 

 ,שלכם ובהצלחה רבה
 ציפי בר, עו"ס מומחה

 יו"ר מחוז ירושלים והסביבה
 02-6207-204פקס:  02-6233-839טל: 

 שעות 56 -קורס: ביבליותרפיה במבט קהילתי לעוס"ים בלבד

המלה ביבליותרפיה מורכבת מהמלים "ביבלוס" )ספר( ו"תרפיה" )ריפוי(. אכן, במרכזה של 
הביבליותרפיה עומדים תהליכי קריאה וכתיבה המפגישים את הקורא עם נפשו. זוהי דרך 

 .להשתמש בכוחה המרפא של הספרות בתוך הקשר של מפגש פרטני וקבוצתי

יצוניים לנו, החל מהשיר המתנגן ברדיו בנסיעה חיינו רוויים בסיפורים. ישנם הסיפורים הח
הביתה מהעבודה וכלה בספרים שאותם קראנו בחיינו. ישנם גם הסיפורים שהם הסיפורים 
שלנו, החל מהפתק הקטן שיקירנו השאירו לנו על המקרר וכלה בסיפור החיים שלנו שטומן 

 .בחובו מנעד רחב של רגשות, תחושות וזיכרונות

שת להפגיש אותנו עם כל הסיפורים האלו, החל מהפשוטים והחיצוניים לנו הביבליותרפיה מבק
ועד לסיפורים הפנימיים והכמוסים ביותר שהם חלק מהפסיפס העדין של מי שאנחנו. היא 
יוצאת מנקודת הנחה שהכול טקסט. הכול סיפור. שאנחנו עצמנו סיפור שמהלך בעולם, שקורים 

 .יוםלו דברים והוא משתנה ומתפתח מיום ל

ביבליותרפיה היא שפה שדרכה כל אדם מתוודע אל עצמו ואל העולם שסביבו, כאשר דרך 
עם מגוון של סיטואציות, רגשות, חלומות, זיכרונות, מערכות   הקריאה והכתיבה הוא נפגש

יחסים ופרידות. הסיפורים החיצוניים, דרך המפגש הביבליותרפויטי, באים במגע עם חלקים 
 .שלנו. מפגש זה פותח ערוץ לעיבוד, לשינוי ולהתפתחות אישית מן הסיפור הפנימי

חברי וממקימי המרכז הארצי לביבליותרפיה : אייל איבניצקי ,סמדר שטיינברג, רועי : המרצים
 חיון

  :נושאי הלימוד

ביבליותרפיה והדינמיקה של פעולת הקריאה: הגדרותיה של הביבליותרפיה וייצוגיה  •
יום, האזנה נרטיבית והאזנה ביבליותרפית, מאפייניו בשפה המדוברת ובחיי היומ

http://www.socialwork.org.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%91%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-14.11.17.pdf


הטיפוליים של הטקסט והפערים בו, תפקידו של הקורא, המרחק האסתטי בקריאה, 
אופני ההזדהות עם היצירה הספרותית, הטקסט כזולת עצמי, יחסי הקורא והגיבור 

 .הספרותי

 ,ולם האגדותפנטזיה וריאליזם: תפקיד המיתוסים בחיי הנפש, תבניות חוזרות בע •

הפיכת שיח קונקרטי לשיח פנטסטי יצירתי, תרומתן של הספרות הפנטסטית והספרות  •
הריאליסטית התמודדות עם מציאות מורכבת, דמויות וגיבורים ספרותיים בחדר 

 .הטיפולים

טקסטים ותרומתם להתמודדות עם שינוי והתפתחות: התבוננות על המרחב  •
נית ככלי להתמודדות עם משברים, ספרים הטקסטואלי כמרחב מעברי. כתיבה יומ

 .מלווים לאורך החיים, עבודה נרטיבית עם טראומה והבנייה של הסיפור האישי

 .הטקסט כמכנה משותף בקבוצה: הטקסט כקול שלישי בעבודה הטיפולית הקבוצתית •

תרומתו של הטקסט לקבוצה ולהתפתחותה, מסע הגיבור האישי והקבוצתי, מציאת  •
 .הקבוצתיוהנכחת הסיפור 

 ,ביבליותרפיה בעבודה עם ילדים, הורים ומשפחות: ספרי ילדים ותפקידם ההתפתחותי •

עבודה משפחתית עם טקסט, שינוי תפקידים במשפחה באמצעות קריאת טקסטים,  •
 .מתן מקום לסיפורו של ההורה ולסיפורו של הילד

 .קנה בספרותביבליותרפיה בעבודה עם זקנה ועיבוד אבל ואובדן: פניה השונות של הז •

 .כתיבת סיפור חיים עם קשישים, הספרות ככלי לעיבוד אבל •

ביבליותרפיה בעבודה עם חולי ונכות: הטקסט ככלי להתמודדות עם חולי ונכות, יחסי  •
גוף ונפש בספרות, כתיבה על הגוף ככלי להתמודדות עם טראומות גופניות, הרחבתו 

 .ות הטקסט הספרותישל הסיפור האישי ושל תפיסת החולי והנכות באמצע

הטקסט והמטפל: תהליך בחירת טקסטים והמשמעות של הפגשת מטופלים עם  •
טקסטים בעבודה הטיפולית, גבולות בעבודה הטיפולית בכלל ובעבודה הביבליותרפית 

 .בפרט

 21/01/18תאריך סיום משוער:  14/11/17תאריך תחילה: 

 

 א לגמוה"שש" 56 – קורס: אימון בשילוב אמנויות

 מרצה : מינה כהן משה

 :הנושאים שיילמדו

חוזה עבודה  מהו אימון בשילוב אומנויות, פתיחה והיכרות באמצעות תנועה, •
 פסיכולוגי

 זיהוי כוחות מעכבים עבודה בשילוב אומנות בצבע, הגדרה ומיצוי עוצמות •

 זיהוי כוחות מעכבים עבודה בשילוב אומנות בצבע -המשך •

 מתאמנת ומאפייני השיח הרפלקטיביעקרונות השיח עם ה •

 התנסות באימון אחד על אחד בשילוב אומנויות בניית אסטרטגיה אישית, •

 מיומנות המשוב מקור ה"חוללות העצמית",מיקוד שליטה פנימי,  •

 התנסות באימון אחד על אחד בניית תכנית עבודה אישית, •

http://www.socialwork.org.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-25.12.117-%D7%A2%D7%95%D7%A1.pdf


 עבודה באומנויות צבע ותנועה עתיד, –הווה  –עבר  •

 22/3/18 תאריך סיום משוער: 25/12/18 לה:תאריך תחי

 

 18-2017 לוח קורסים עובדים סוציאליים ירושלים והסביבה

 

 .ירושלים 15רחוב סוקולוב  –אנו מקיימים את הקורסים במכללת "אתגר" 

 עדנה, נירית –לרישום ופרטים נוספים נא לפנות אל מכללת "אתגר" 
 02-6245-246 –טלפון 
 02-6255-305 –פקס 

 ""מכללת אתגר -לרישום ופרטים 

 

http://www.socialwork.org.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-2017-18-%D7%A2%D7%95%D7%A1-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.pdf
http://www.socialwork.org.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-2017-18-%D7%A2%D7%95%D7%A1-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.pdf
http://www.etgar.org.il/branch/5/%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.etgar.org.il/branch/5/%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D

