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בקיבוץ צובה שבהרי ירושלים
סמינר ההכשרה הינו סמינר לימודי אינטנסיבי אשר מטרתו להעמיק את הכרת מודל ה־ DIRולהכשיר
מטפלים ואנשי חינוך לטיפול על־פיו .פרטים אודות המודל ותהליך ההכשרה ניתן למצוא באתר ארגון
 DIRישראל בכתובת www.dir-israel.org.il

הסמינר יתקיים בימים שני עד חמישי 12‑9 ,ביולי במלון צובה אשר בהרי ירושלים .המקום הנעים
מאפשר התנתקות משגרת היום יום והשקעה מלאה בעיבוד ולמידה משותפת .ניתן להתרשם מהמקום
באתר הבית www.tzubahotel.co.il

תכנית ההכשרה מיועדת למטפלים (אנשי מקצוע בעלי תעודה במקצועות טיפוליים) ולאנשי חינוך.
התכנית הינה רב־שלבית ובסיום כל שלב מקבלים המטפלים תעודת הסמכה ,על־פי המפורט במסמך
ההכשרות .ניתן לעיין במסמך המצוי באתר.

לסמינר ההכשרה הנוכחי ,העשירי שלנו בישראל מוזמנים הן מטפלים/אנשי חינוך שכבר היו בסמינרי
הכשרה קודמים פעם אחת או יותר ואשר טרם סיימו את דרישות מסלול ההכשרה ,והן מטפלים/אנשי
חינוך שזו להם הפעם הראשונה ,אך מצויים בהדרכות רציפות וקבועות על ידי מדריכים המוסמכים
להדרכת  DIRוהשלימו את מספר שעות ההדרכה המפורט במסמך תהליך ההכשרה לפי השלב בו הם
נמצאים.

השנה ,לכבוד הסמינר העשירי ,נפתח את הסמינר באחר צהריים של הרצאות ,חשיבה משותפת ,ארוחת ערב
חגיגית ובילוי משותף עם מטפלים ואנשי חינוך מכל שלבי ההכשרה.
תכנית והרשמה נפרדת לחלק זה של הסמינר יפורסמו בחודש מאי.
קיומו של סמינר ההכשרה נועד לאפשר לאנשי מקצוע המטפלים על פי מודל ה־ DIRלהציג את עבודתם בפני
מדריכים ,שאינם מדריכיהם הישירים ,לקבל משוב על עבודתם ולהתקדם במסלול ההכשרה.
ימי ההכשרה מורכבים מהצגת תיאורי מקרים בקבוצות הקטנות ,מהרצאות במליאה ומפעילויות נוספות
המתקיימות לכלל המשתתפים .הלמידה בסמינר תתקיים ,כמו בעבר ,הן במליאה והן בקבוצות רב־מקצועיות
קטנות בהן יתאפשר דיון מעמיק ומקיף בסוגיות התפתחותיות שונות תוך התייחסות למרכיבי מודל ה־.DIR
הדיונים בקבוצה מאפשרים חידוד החשיבה הקלינית ,יכולת להתבוננות עצמית וביצוע אינטגרציה מקיפה
לצורך בניית תכניות התערבות .שתי מנחות מצוות ההדרכה ילוו כל קבוצה במהלך הסמינר ,במטרה ליצור
רצף ולאפשר התבססות של אינטימיות ובטחון המעודדים למידה.
משתתפי הסמינר יקבלו הנחיות ברורות לסוג המקרה שעליהם להציג (בהתאם לשלב בו הם נמצאים בתהליך
ההכשרה) מבין האפשרויות הבאות:
• משתתפים שנרשמים לסמינר ההכשרה בפעם הראשונה יציגו מקרה קצר .הצגת המקרה צריכה להיות
על מקרה טיפולי הנמשך מעל  3חודשי התערבות טיפולית ולא יותר משנה.
• משתתפים שנרשמים לסמינר ההכשרה בפעם השנייה יציגו מקרה מורחב .הצגת המקרה צריכה להיות
על מקרה טיפולי הנמשך מעל  6חודשי התערבות טיפולית ולא יותר משנה וחצי.
• משתתפים שכבר הציגו מקרה קצר ומקרה מורחב וקיבלו אישור להמשיך למקרה הארוך ,יציגו תיאור
מקרה ארוך טווח — טיפול שארך פרק זמן של  18חודשים ויותר.
בכל האפשרויות תוצג עבודה טיפולית וחינוכית על פי עקרונות מודל ה־ DIRובהתאם להנחיות המתאימות
לסוג המקרה שיוצג.
• שימו לב — ההנחיות להכנת המקרים לסמינר מתעדכנות משנה לשנה .המעוניינים להשתתף מוזמנים
להיכנס לאתר ולהתעדכן .במידה וקיים קושי להכין את המקרה על־פי ההנחיות החדשות ,אנא כתבו
למייל של הארגון ואנו ניצור עמכם קשר.
ההנחיות יישלחו אליכם באופן אישי מיד לאחר ההרשמה.

המשתתפים מחוייבים להגיע לכל שעות הפעילות כולל הערב החברתי שהשנה יחול ביום הראשון ולא
פחות מ־ 98%מכלל שעות הסמינר.

פרטים טכניים:
• מיקום :הסמינר יתקיים במלון בלמונט בקיבוץ צובה שבהרי ירושלים.
• תאריכים :ימים שני עד חמישי 9-12/7/2018
• שעות פעילות :שני  ,22:00‑08:30שלישי  ,19:00‑08:30רביעי  19:00–08:30וחמישי .15:00‑08:30
שימו לב — שעת תחילת הפעילות בכל בוקר היא  .08:30משתתפים הלנים במלון יאכלו את
ארוחת הבוקר כחלק מן השהות במלון.
משתתפים אשר אינם לנים במלון ומעוניינים להזמין ארוחת בוקר — יכולים
לעשות זאת באופן ישיר מול המלון .עלות ארוחה היא  65ש"ח.

מומלץ ללון במקום בו מתקיים הסמינר — מצורפים פרטים בהמשך מסמך זה.

תשלום
 מחיר הסמינר הינו  2,500ש"ח למשתתף עבור ארבעת הימים בהרשמה עד ה־20.6.2018
 למקדימים להירשם ולהסדיר תשלום עד ה־ — 20.4.2018תינתן הנחה של  10%והמחיר יהיה  2,250ש"ח.
(הנחה זו תינתן אך ורק למי שיסדיר תשלום תוך שבוע מיום קבלת התשובה על ידינו).
 המחיר להצטרפות לסמינר לאחר ה־ 20.6.2018יהיה  2,750ש"ח.
התשלום כולל:
✓ דמי רישום על סך  250ש"ח (סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול השתתפות).
✓ ארבעה ימי סמינר כולל הדרכה בקבוצות קטנות ואירוח — שתיה חמה וכיבוד במהלך כל ימי הסמינר ,ארוחות
צהריים חמות בשלושת ימי הסמינר ,ארוחת ערב משותפת ואחריה ערב חברתי ביום שני ה־ 9.7ובראנץ משותף
בבוקר האחרון.
✓ המחיר אינו כולל לינה (פרטים אודות הלינה מפורטים בהמשך).
להרשמה לסמינר העשירי:
✓ אנא מלאו את פרטיכם בטופס המקוון ( .)google docsבמקרה של בעיה במילוי הטופס המקוון יש להתקשר אלינו
ואנו ניתן מענה.
✓ לצורך הסדרת התשלום יש להתקשר לטלפון ,054-5365716 :או לשלוח הודעת  SMSואנו נשוב אליכם בהקדם.
(חשוב לציין שההנחה על הרשמה מוקדמת תינתן בכפוף לתשלום במסגרת התאריכים הרשומים ולא יאוחר
משבוע לאחר קבלת תשובה מאיתנו) .מניסיוננו בשנים קודמות ,ההרשמה מתקדמת מאוד מהר ולא נוכל לשמור
מקומות.

✓ לא נוכל ,לצערינו ,לשמור את מקומו של מי שנרשם באמצעות טופס מקוון ולא הסדיר את התשלום המלא
בתוך שבוע מיום אישור הרשמתו.
✓ ניתן לשלם באשראי עד ארבעה תשלומים שווים ללא ריבית או בהעברה בנקאית בתשלום אחד.
✓ לבירורים בענייני הסמינר ניתן לפנות לכתובת המייל או הטלפון המצורפים.

לינה
הלינה במלון צובה היא אפשרות למעוניינים בלבד .המעוניינים מוזמנים להתקשר ישירות למלון (יש לציין כי
הנכם משתתפים בסמינר של ארגון  DIRישראל) — מומלץ להסדיר את הזמנת החדר והתשלום מול המלון
מבעוד מועד .המלון מתחייב לשמור חדרים עד תחילת יוני ,לאחר מכן הזמנת החדרים יהיו על בסיס מקום פנוי.
פרטים אודות המלון ניתן למצוא באתר האינטרנט של המלון בכתובתwww.tzubahotel.co.il :

טבלת מחירים
מחיר ללילה על בסיס לינה וארוחת בוקר ()BB

יחיד

 500ש"ח

זוג

 605ש"ח

 3מבוגרים בסוויטה

 805ש"ח

• קבלת חדרים מהשעה  .15:00פינוי חדרים בימים א'-ה' עד שעה .11:00
• המעוניינים להתארגן מראש ללינה משותפת בחדרים ,יתארגנו ויפנו אל המלון במשותף לקריסטינה בכתובת
מייל  .kristina@tzuba.co.ilיש לפנות אליה לגבי רישום ובכל שאלה אחרת הקשורה לשהייה במלון.
• משתתפים אשר מעוניינים למצוא שותף לחדר ,מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע במידת האפשר.
• המשתתפים בסמינר מתחייבים להיות נוכחים באופן מלא בכל ימי הסמינר ובכל הפעילויות .משתתפים אשר
יוצאים ללון בבית או במקומות אחרים מתבקשים להישאר עד סוף היום ולהגיע בזמן למפגש הפתיחה בבוקר.
יש לקחת בחשבון אפשרות להישאר באופן חד־פעמי לאחר שעות הפעילות או הגעה לפני שעת תחילת
הפעילות ,לצורך קבלת משוב ממדריכות הקבוצה (חשוב לקחת אפשרות זו במקרה של הגעה ברכב משותף).
ֿ

הכנת המקרים
מידע אודות הכנת המקרים לסמינר מצוי באתר הארגון בכתובת  www.dir-israel.org.ilתחת לשונית תהליך
ההכשרה ,אנו ממליצים למטפלים המעוניינים להגיע לסמינר לקרוא את הדרישות.
לאחר סיום ההרשמה ותהליך הקבלה ישלחו אליכם דפי הנחיה מפורטים לגבי אופן הכנת המקרה.
אנו מודעים לכך ,שתהליך ההכנה של המקרים שיוצגו דורש העמקה ,התארגנות טכנית וחשיבה רחבה .תהליך
זה הינו תהליך למידה מרגש ומרתק בפני עצמו ומניסיוננו ,הוא דורש השקעת זמן משמעותית ומחייב הערכות
רבה .לכן ,אנו מציעים שכבר עתה ,תחשבו על ילד אותו תציגו ובאמצעותו תעמיקו את החשיבה ,הלמידה
והיישום של מודל ה־ DIRבמהלך עבודתכם .יש לקבל אישור בכתב מההורים להציג את הילדים בטרם תתחילו
את עבודת ההכנה לסמינר.

המלצות לקריאה
 ,Engaging Autism .1שתורגם לעברית ונקרא "טיפול באוטיזם".
 — The child with special needs .2תורגם לעברית ונקרא ״ילדים עם צרכים מיוחדים״.
.DMIC (ICDL Diagnostic Manual( .3

 .4ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט הבאים בהם תמצאו חומר נוסף
 — http://dir-israel.org.il/ארגון  DIRישראל • Profectum http://www.profectum.org
http://www.icdl.com – ICDL

אנו ממליצים למעוניינים להרשם במהרה ,לקבל את ההנחיות ו־לצאת לדרך!
בכל שלב אתם מוזמנים להתייעץ עמנו באמצעות המייל או בטלפון המצוינים מעלה.

נשמח מאוד לראותכם עמנו
ארגון  DIRישראל

