
 נספח הסברים להמשך הקורס

: כמו שבטח שמתם לב, חלק מהדברים בקורס עד כה נקבעו בהתראה קצרה. הקדמה
. האמת, עשיתי כבר הרבה "קורס חי"הסיבה לכך היא ההגדרה שלי את הקורס כ

כשענת אבל הפעם החלטתי להשאיר את הרוב פתוח. זה אומר שקורסים כאלה בעבר, 
ביקשה עוד מפגש, אישרתי, כשעלה תוך כדי רעיון ששחף וענת ילמדו ביחד אישרתי 

 וכן הלאה. 

לסטאז' הקבוצתי. אני מגדיר  םמפגשי 3כחלק מהמדיניות הזו, אני רוצה להוסיף עוד 
צריך שתודיעו בתחילת הסטאז' אם אתם יכולים אני גשי רשות, אבל פאת המפגשים כמ

 להשתתף בהם או לא.

 :)ראו לוז מצורף( : המשך הקורס כולל את החלקים הבאיםעכשיו קדימה

 שני מפגשים.עוד  –ערכת התחושתית עם שלי מיום הס .1

 קורס התפתחות מוטורית עם שלי שיילמד בהמשך. .2

ויעל, שילמדו ליזי  –מפגשי הכנה לעבודה קבוצתית עם שתי כלבניות מקסימות  .3
 ", כלומר בזוג.COאתכן איך עושים את זה, ובמיוחד איך עושים את זה ב"

 –ינחה אתכם שם יוני יושע  ס באור יהודה. "במתניתקיים  –סטאז' קבוצתי  .4
המשמעות היא שענת מסיימת את ). בעלי חיים אבל לא רקעזרת מטפל ב

שנועד לסגור חלקה בקורס בסיום הסטאז' הטיפולי, מלבד מפגש סיכום 
  .(ברגים

ם ולעשות סטאז' במקשעות בהן אתם יוצאים לדרככם  40 –סטאז' בקהילה  .5
)גן של ילדים עם שיתוק מוחין, בית  טיפולי. יש לי מספר מקומות להציע לכם

הדרכה קבלת  –התנאי  בכיף. –. אם תרצו ליזום מקום (ועוד אבות סיעודי ועוד
 ( במקום בו מתבצע הסטאז'., אלא מטפלמאיש טיפול )לא כלבן

יכול  –עושים זאת, לשלב בין הסטאז' הקבוצתי לסטאז' בקהילה כבר  קמי שרוצה, וחל
ס, להפוך את הסטאז' בקהילה ל "במתנ במקום ימי שלישילעשות זאת. המשמעות היא 

 .במתנ"ס ני שמתחיליםפללדעת אם אתם רוצים בדחיפות,  בשעות. אני חיי 80

רגע פטור מהסטאז' הקבוצתי אבל לא מהרצאות ההכנה.  ל בקהילהומי שעושה את הכ
 יכול. –וצה לבוא גם לקבוצתי רמי שעושה סטאז' בקהילה ו ים:שואל םלפני שאת

, המטלות שנותרו לכם: הגשת סיכום סטאז' פרטני לפי הנחיות שתקבלו .6
 והמבחן של שלי )מופיע בלו"ז(

 נסכם: אתם צריכים להודיע לי:

 אתם לא יכולים להשתתף בשלושת מפגשי התוספת.ו במידה .א

 במידה ותרצו להמיר את הסטאז' הקבוצתי לקהילה. .ב

 איפה אתם רוצים לעשות את הקהילה. .ג

 

)גם שאה שנראית לכם רלוונטית  בבקשה את כל ההודעות לשלוח לי בפרטי
 . קשה לי לעקוב אחרי ההתרחשויות בקבוצה. לכולם(

 

 


