
 

www.topedu.co.il | 077-7573393 | 052-3444217 
 

 

 

 הנחיית קבוצות בני נוער בשילוב כלים יצירתיים 

עובד בפריסה ארצית עם אלפי   בע"מ אדיו)קיישן( צוות המנחים והמדריכים של קבוצת  טופ

שואפים להקים דור חדש של מנחי קבוצות המתמחים בעבודה עם קהל היעד בני נוער  אנו.  מתבגרים 

הקורס ,המנחות והמנחים המצטיינים ישולבו במידת בתהליך הכשרה מעמיק ובגובה העיניים. בסיום  

 האפשר בשורות קבוצת "טופ אדיו )קיישן(" כחלק מצוות המנחים.

 החזון:

במיקוד בני נוער במכלול תכנים רחב   הקורס המוצע מכשיר מנחים ומנחות בהנחיית קבוצות 

  :כגוןמסכנות, ות יהתנהגולמצוא: דימוי גוף וחיזוק הדימוי העצמי, מניעת  ןוחדשני. בין התכנים נית 

. הבנה , חיזור אלים ופגיעות מיניות שימוש בסמים ואלכוהול, התמכרויות פגיעה עצמית, אלימות, 

מעמיקה של השפעת הטכנולוגיה על חיי בני הנוער, התמודדות עם לחץ חברתי, בירור ערכי הנוער  

ל היבטיו השונים.  מאפייני דורי על ידי הכרות מעמיקה עם עולם בני הנוער ע-וצמצום הפער הבין

ועוד. בני נוער בעידן החדש )מגדר, מאפייני התקשרות ותקשורת בעידן החדש(, ביטוי וויסות רגשי 

העצמת בני נוער על ידי מיומנויות הנחייה מתקדמות וחדשניות הקורס מאפשר למידה מעמיקה ב

, תוך הכרות ושימוש בכלים ישימים בעבודה עם לבניית תהליך קבוצתי תומך ומעצים  ופותח דלת 

 . בני נוער

 

 :מטרת התוכנית

 ולתת כלים יצירתיים בהנחיית קבוצות על עבודה קבוצתית עם בני נוער  להכשיר מנחי קבוצות בדגש  

המאפשרים שימוש באמצעים לא ורבליים לשיפור מיומנויות חברתיות והעצמה בתחום הפדגוגיה 

 הטיפולית.

 

 :ייחודיות התוכנית

, מיקוד בבני נוער ושילוב כלים יצירתיים בעבודה עם שילוב חדשני בין לימוד הנחיית קבוצות מקצועי

 אפשרויות בפיתוח סדנאות.קהל יעד זה , מה שמאפשר העמקת התהליך ומגוון 
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 מנהלת התוכנית

תואר , " יועצת ארגונית )קיישן( בע"מ אדיו-נהלת תחום הנחיית קבוצות ב"טופמ -  שרון אדלר 

תהליכים שנה ב  20קבוצות בעלת ניסיון של  לאומנות שיקומית, מנחה  בפסיכולוגיה ואמנות, מדריכה  

ובעלת ניסיון רב בהעברת הכשרות לאנשי מקצוע בתחום בתחום החינוך ובתחום הארגוני ,קבוצתיים  

טיפול, בהקשר של בני נוער. כמו כן מכשירה כבר כעשור אנשי מקצוע העובדים עם בני -פדגוגיה 

נוער בתחומים שונים החל ממיניות ועד הקמת קבוצה ובנית מערך של סדנאות רלוונטיות על פי 

 .הצרכים הייחודיים לקהל היעד 

בקורס יכלול מרצים ומנחים מן השורה הראשונה, מתחום החינוך, הטיפול, המיניות צוות ההוראה 

 .והמגדר

 אוכלוסיית היעד

העובדים עם בני נוער או מעוניינים לבנות קריירה שניה בתחום מבוקש מרתק   ,בעלי תואר ראשון

ות הרפואה מקצועות הוראה, חינוך בלתי פורמלי, מקצועובעל משמעות חברתית חשובה מאין כמוה.  

  האלטרנטיבית, מדעי החברה, עבודה סוציאלית ויעוץ חינוכי.

 .  20מספר המשתתפים בקבוצה לא יעלה על *

 תנאי קבלה

 מועמדים בעלי הכשרה רלוונטית ולאחר ראיון אישי. 

 מבנה התוכנית 

 .  15:00-20:00בשעות ' אבימי  כשישה חודשים הלימודים יתקיימו במשך 

   29.3.2020בניסן תש"פ, ה'', א: יום תחילת הקורס

 25.10.2020' ,ח' בחשוון  תש"פ איום  :   סיום הקורס

  .ש"א 170 :סה"כ שעות לימוד

 הקורס יכלול יומיים מרוכזים בטבע, כולל לינת לילה )כלול במחיר הקורס( 

 מיקום:  
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 :תעודה

טופ תוענק תעודה מטעם " -ומטלות הקורס עם סיום התוכנית ועמידה בדרישות נוכחות 

 להסמכת מנחה קבוצות בני נוער בשילוב כלים יצירתיים. "בע"מאדיו)קיישן(

בסיום הקורס יגויסו המנחות והמנחים המצטיינים, במידת האפשר ולפי שיקול  :אופק תעסוקתי

 חים והמנחות הפועלים מטעמה בפריסה ארצית.כנית, לצוות המנ ודעתן של מובילת הת 

 

 תכנית הקורס ותאריכים:

 

  
 נושא מנחה נושא תאריך

1 .3.202029  מבוא לגיל ההתבגרות ולהנחיית קבוצות שרון הכרות, תיאום ציפיות.  

 קבוצת השווים ולחץ חברתי שרון בנית סטינג קבוצתי 20.4.2020 2

תפקיד המנחה. בניית  4.5.2020 3

 פרסונה מקצועית 

 שלב האמון בתהליך קבוצתי שרון

 עבודה עם התנגדויות

בירור ערכים אישיים  11.5.2020 4

 ומקצועיים

 –בהתאם לשלב הקבוצתי  טכניקות בהנחייה שרון

 שילוב כלים השלכתיים ומשחקי תפקידים

פיתח שפה רגשית  18.5.20 5

 ואסרטיביות. כללי משוב

 בניית נרטיב.-מיומנויות הנחייה  שרון

העצמת בני נוער דרך גילוי   25.5.20 6

 חוזקות 

 יחסי משפחה. תפקיד במשפחה.  שרון

 ונטיות מיניותמשיכה מינית  שרון  מגדר  24.5.20 7
 

מרצה   סיולוגיה ואנטומיהיפ 1.6.2020 8

 אורח 

 סיולוגיה ואנטומיהיפ
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חוק העונשין. -רצון והסכמה 8.6.20 9

 אלכוהול ומיניות

מרצה  

 אורח 

 תפיסות המיניות במדיה. פורנוגרפיה. 
 

שילוב אומנויות בהנחיה   15.6.20 10

 העשרה

והתקשורת. דימוי גוף.  השפעת הרשתות  שרון

 טכניקות לחיזוק בני נוער בתחום.

מפגש עם  –סדנת עומק  22.6.20 11

 גיל ההתבגרות האישי

  +  שרון

מרצה  

 אורח 

פיתוח נושאים: חיזור ואהבה, בירור עמדות 

 אישיות, רצון והסכמה 

כללים לבניית סדנה בשילוב  29.6.20 12

 כלים יצירתיים

 סדנה להדגמה: בניית בטחון עצמי.  שרון

 שילוב כלים יצירתיים בסדנה שרון שלבים בבניית סדנה 6.7.20 13

 המשך תרגול דימוי גוף שרון דימוי גוף 13.7.20  14

מרצה   סמים ואלכוהול 20.7.20 15

 אורח 

סמי מסיבות. בניית סדנה בנושא שימוש 

 בחומרים ממכרים ומשני תודעה.

16 27.7.20 NLP  - טכניקות לעבודה

 קבוצתית מתחום האימון

  , שרון

מרצה  

 אורח 

 סדנת דמיון מודרך ומיינדפולנס

טכניקת שאלת שאלות.  3.8.2020 17

 קלפי שאלות

איציק  

שמילביץ

' 

 כללי שיתוף וגבולות בקבוצה. תיאורי מקרה 

 זוגיות ומיניות בגיל ההתבגרות.   שרון חיזור אלים ופגיעות מיניות 10.8.20 18

 מאפייני התוקף/הקורבן 7.9.20 19

מיומנויות שיחה בהקשר 

 אלימות מינית

מרצה  

 אורח 

 מרחב אישי נעים ומטריד           -הטרדה מינית 

בני  -העולם הוירטואלי   14.9.20 20

 הנוער

מרצה  

 אורח 

 רשתות ונוער 
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להכניס שינויים בצוות המרצים קבוצת טופ אדיו )קיישן( בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות 

 ובתוכנית הלימודים.

 ט.ל.ח
קיום התוכנית מותנה במספר מינימלי של משתתפים. מלבד זאת, טופ אדיו )קיישן(    -מדיניות ביטול והחזרת תשלומים   ●

שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס במועד שנקבע, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה. הודעה על ביטול קורס 
 לרבות דמי ההרשמה. תימסר לנרשמים טרם פתיחת הקורס. במקרה כזה יוחזר שכר הלימוד במלואו

 קבוצת טופ אדיו )קיישן( בע"מ שומרת לעצמה את  הזכות לבצע שינויים בצוות המרצים ובתוכנית הלימודים.  ●
קורס ובלבד מסך השיעורים ב 80%קבלת תעודה מותנית בעמידה במטלות הקורס ונוכחות של לא פחות מ  ●

 שההעדרויות ייעשו באישור ולאחר תיאום מראש.
ש"ח עבור דמי  400טופ אדיו )קיישן( בע"מ ,בצירוף -תעשה באמצעות הגשת טופס הרשמה ל  הרשמה לתוכנית ●

 רישום. 
ך ההמחאה הראשונה יהיה . תאריהמחאות עוקבות ושוות לפקודת "טופ אדיו )קיישן( בע"מ  3-ניתן לשלם ב  תשלומים: ●

תשלומים ללא ריבית באמצעות כרטיס   4-בוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מבניהם(, או ב לש
 מנהלת תחום הנחיית קבוצות ומובילת הקורס. –לשרון אדלר  052-3444217אשראי בטלפון 

 .הסדרת התשלום הינה תנאי להשתתפות בקורס יש להסדיר את התשלומים לפני פתיחת הקורס. ●
 

ימי  7יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  14: אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  ת לימודיםהפסק ●
₪ מתוך דמי ההרשמה. בכל ביטול במועד מאוחר יותר לא יוחזרו דמי  80 -עסקים לפני תחילת הקורס יחויב המבטל ב

למרות האמור תסכים   ההרשמה. פרישה מהקורס לאחר פתיחתו לא תזכה בהחזר שכר הלימוד שהתחייב לו הנרשם.
משכר הלימוד במקרה של  80%  -קבוצת טופ אדיו )קיישן( בע"מ, במקרים המתאימים לפי שיקול דעתה, לזכות ב

מפגשים   4מפגשים פרישה לאחר    4משכר הלימוד במקרה של פרישה לאחר עד    50%  -מפגשים. חיוב  2פרישה אחר  
ה המוחלט של תהודה, לא תזכה בהשבה של שכר הלימוד או או במקרה של פרישה ללא הצדק סביר, לפי שיקול דעת

 חלקו.. 
אחריות הצדדים בקשר להסכם ללימודים, לרבות פרסומים ומצגים, וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים  ●

 ו/או מכל סיבה שהיא למעט נזקי גוף, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד. 
שור המשלוח. באחריותו של כל הודעות: יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דוא"ל או בפקסימיליה וכן את אי ●

 משתתף לוודא קבלת כל מכתב או הודעה במשרדי תהודה.

 
 על החתום:

 שם_________________                 חתימה__________________ תאריך_____________ 

 סגנונות תקשורת.  11-12.10.20 21

 מסע קבוצתי

  , שרון

מנחי 

 מסע 

 סדנת מיתוג אישי. -פוטותרפיה 

 בני נוער - סדנת העשרה: רב תרבותיות   שרון סוגיות פרידה. הכנה לסיום. 19.10.20 22

 טקס הענקת תעודות.  26.10.20 23
 

 מסיבת סיום
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