
 
 מועדי קורס 10012:

 נושא שעות תאריך מס' שיעור

 הכרות עם תוכנית 12 הצעדים:  היסטוריה, מקורות ורקע כללי, 8.30-13.30 06.11.2020 1

 קבוצות לעזרה עצמית, 12 הצעדים ו12 המסורות. "מיהו המכור?"

 יצירתיות ויצירה ככלי החלמה

 תרגילי הכרות באמצעות שילוב אומנויות◄

 מבנה התוכנית, שפת התוכנית. תפיסת ההתמכרות כמחלה. חשיפה 8.30-13.30 13.11.2020 2

 לצעד ראשון

 דיאלוג בין מחלה להחלמה- פסיכודרמה.◄

 צעד ראשון : בין "חוסר אונים" לשליטה. מגנוני ההגנה של ההתמכרות 8.30-13.30 20.11.2020 3

 הכחשה- תרגול באמצעות טיפול באומנות ופסיכודרמה◄

 מעבר בין צעד ראשון לשני : "בקשת עזרה", כלים לטיפול בהתנגדות 8.30-13.30 27.11.2020 4

 התנסות בטיפול באמצעות תנועה◄

 צעד שני: מקור ההחלמה, המושג "כוח גדול", התפתחות האמונה, 8.30-13.30 04.12.2020 5

 כוחה של הקבוצה.

 תרגול כיתתי◄

 מנחה אורחת: סופי שווידזה "מכורה מחלימה", מומחית בתחום

 התמכרויות, תואר שני בייעוץ ארגוני, תואר ראשון במדעי התנהגות,

 מאמנת אישית. (שעתיים אקדמיות)

 הערכים והעקרונות של הצעד השלישי 8.30-13.30 18.12.2020 6

 התפיסה הרוחנית של התכנית: מקומו של "כוח עליון" בתהליך

 הטיפולי

 תרגול באמצעות טיפול באומנות◄

 צעד רביעי: סיפור חיים וחשבון נפש. 8.30-13.30 25.12.2020 7

 המשך צעד רביעי: טראומה-התמכרות 8.30-13.30 01.01.2021 8

 עבודת כתיבה וסיפור◄

 מרצה אורחת: סיגל פלינט◄

 פסיכודרמטיסטית ואנליטיקאית קבוצתית, מדריכה מוסמכת מטעם

 יה'ת ומטעם האיגוד הישראלי לפסיכודרמה. מלמדת בתוכנית

 לתואר שני לטיפול באמצעות אומניות במכללת סמינר הקיבוצים



 
 ובדימול- בית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים. התמחתה במשך

 עשרים שנה בגישות שונות לטיפול בהתמכרויות בכלל והפרעות

 אכילה

 צעד חמישי: וידוי, זיהוי "פגמי אופי" וקבלת אחריות 8.30-13.30 08.01.2021 9

 תרגול כיתתי וכתיבה◄

 צעדים שישי ושביעי- להפרד מהחסרונות בדרך לשינוי 8.30-13.30 15.01.2021 10

 להפרד מהדפוסים- פסיכודרמה◄

 צעדים שמיני ותשיעי- פגיעה, סליחה ותיקון 8.30-13.30 22.01.2021 11

  פסיכודרמה ותנועה◄

 צעדים שמיני ותשיעי- פגיעה, סליחה ותיקון 8.30-13.30 29.01.2021 12

 פסיכודרמה ותנועה◄

 צעד עשירי-חשבון נפש יומיומי 8.30-13.30 05.02.2021 13

 שילוב אומנויות◄

 צעדים אחד עשרה ושתיים עשרה: תכנית "12 הצעדים" כדרך חיים, 8.30-13.30 12.02.2021 14

 "לשאת את בשורה".

 תרגול כיתתי וכתיבה◄

 מפגש סיום 8.30-13.30 26.02.2021 15

 להיות "מכור נקי"

 שילוב אומנויות◄

 

 

 


