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 –לבוגרים צעירים  PEERSהכשרת מנחים לתכנית 

 להקניית מיומנויות חברתיות רבוססת מחקתכנית מ

 
 PEERS-YAמנחים לתכנית ים בסיכון, מודיע על פתיחת הכשרת מרכז בית אחד, מיסודה של העמותה לילד

(PROGRAM FOR THE EDUCATIONAL AND RELATIONAL SKILLS - YONG ADULTS) .

בריאות הנפש ו/או החינוך המיוחד את המיומנויות להעברה ויישום קליני  קצוע בתחוםאנשי ממקנה לה הכשרה

, אשר צברה תמיכה מחקרית נרחבת ומשמשת מודל ייחודי בקנה מידה עולמי PEERS-YAשל תכנית 

(, ASD( עם צרכים מיוחדים, ובכללן תסמונת הספקטרום האוטיסטי )18-40באוכלוסיות בוגרים )גילאי 

(, חרדה, דיכאון והפרעות אחרות הקשורות בקושי ביצירת קשרים חברתיים ADHDת קשב וריכוז )עוהפר

 ובינאישיים. 

 

ווים את הבוגרים מיכה המלמי התגורהנחיית הבוגרים והן את מרכיב הנחיית מרכיב הן את  ההכשרה כוללת

 .מההתערבות מהותי שמהווה חלקבהכללת החומר הנלמד, 

  

 קטעי וידאו, אימון של משחקיתכלול א . הישעות( 24ימים ) 3 פניל ע תתפרשו יתאנגלים בתתקיההכשרה 

, (LAUGESON) ןוסגול תבזילא ר"דתפקידים, חומרים קליניים ומחקריים והנחיות דידקטיות אשר יועברו ע"י 

 UCLA PEERSמנהלת ומייסדת ויות חברתיות, קניית מיומנלמי בתחום הכולוגית קלינית בעלת שם עופסי

CLINIC  ומפתחת ההתערבות הטיפוליתPEERS ני נוער ובוגריםלילדים, ב .  

 

ה ן לרכישה בגרס, אשר ניתעל כל משתתף בהכשרה לרכוש עבור עצמו את המדריך למשתמש: דרישות קדם

ולצרף  להגיע עם המדריך למשתמש להכשרהיש  .כאןניתן לרכוש בקישור . ה או קשהיכה רכ, בכראלקטרונית

    . לטופסי הרישום אישור רכישה של המדריך

 

  .(14:30)שישי עד  08:30-17:30עות בין הש 2019 ליוני 26-27-28שישי -ימים רביעי תאריכים:

 

 אולם הכניסה. , גבעת שמואל,13העמותה לילדים בסיכון, גוש עציון : משרדי מיקום

 

תחומי הטיפול והחינוך, ואשר מומעלה  נישהתשלום מקנה עבור אנשי מקצוע בעלי תואר . ₪ 2100תשלום: 

ההכשרה פתוחה גם לבעלי מקצוע  העולמי. PEERSהשתתפו בכל ימי ההכשרה, תעודה רשמית ורישום באתר 

 . ותעודה רשמיתקבלת הסמכה אך ללא  ,זה ו/או הורים או בוגרים המעוניינים לרכוש ידעאחרים 

 

. הודעה תשלח לנרשמים את טופס הרישוםשלוח : מועמדים בעלי רקע וניסיון רלוונטיים מוזמנים להרשמה

 בנוגע לקבלתם. לאחר קבלה להכשרה, יש לבצע את התשלום על מנת להבטיח מקום. 

 

דמי הרשמה. לאחר מועד זה לא  ₪ 100יינתן החזר תשלום בניכוי  1.6.2019עד לתאריך מדיניות ביטולים: 

 הנה אישית ואין אפשרות לשמור מקום או להעבירו.   כשרההרים. הקבלה לינתנו החז

 מספר המקומות מוגבל.     
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 PEERS-YAהכשרת  טופס הרשמה
 

 

 שם פרטי ___________________   שם משפחה______________________________           

 

 

 ום עבודה______________________________________ תפקיד/מקותחום( תואר) השכלה           

 

 

EMAIL_____________________________________________________________            

 

 

 _______________________ כתובת _____________________________ טלפון נייד           

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

          

 פרטי כרטיס אשראי לחיוב*:

 

 מס. ______/ ______/ ______ / ______ __________כרטיס מסוג          

 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס ______ ת.ז. ___________________ 3תוקף ____/____          

 

 

 ________חתימה ________________________(5)עד  תשלומים סכום _____________ מס.         

 

 "עמותה לילדים בסיכון )תרומה(". שם בעל העסק שיירשם בדף חשבון האשראי החודשי שלכם הנו: –אנא שימו לב *

 

          

 הנני מאשר/ת מדיניות ההרשמה והביטולים:

 

 חתימה_____________________ תאריך___________________         

 

         

 risk.org.ilatenbait1asd@childr  יש לשלוח טופס זה בצירוף קורות חיים לכתובת המייל  
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