
HOPES  
Post Adoption הפורום לקידום מערך תומך אימוץ 

    ע"ש ד"ר ברנדה הופ מקרייט, בחסות 'מיזם האימוץ'
  

  מפגש #1: התנעה:  יום א'  13.5.18  10:00-14:00
 

  מוזמנים: פסיכולוגים קליניים/ חינוכיים, תראפיסטים מוסמכים, עו"סים,
  אנשי צוות חינוך, רופאי ילדים ובריאות הנפש, אנשי מפתח.

 
:Kick-Off מטרת המפגש: התנעת תהליך  

 לגיבוש מתודולוגיה מקצועית בישראל לתהליך פוסט אימוץ
 המטרה ארוכת טווח ותדרוש למידה משותפת, פתיחות, סובלנות והשקעה הדדית

 
 תפוקות המפגש:

 תתוודעו להתמודדויות המורכבות ולצרכים השונים של הורים שאימצו, ילדיהם הצעירים והבוגרים.1.

 תכירו את תהליכי פוסט-אימוץ המקובלים בעולם וההכשרות לאנשי המקצוע.2.

הגישות המתקדמות ומחוללות השינוי מטעם המומחים המובילים.3.  תבינו את עקרונות 

.4.  תפגשו עמיתים, הורים שאימצו ובוגרים שאומצו ותציגו את פעלכם בתחום

למעורבים ולמשפיעים בתהליך חברתי רגיש, מרגש ומשמעותי מאין כמוהו.5.  הזדמנות להפוך 
 

 תכנית היום (גמישה):
  10:00 התכנסות: כיבוד קל, תנועה, היכרות

 דיון פתוח בשאלות מפתח סוגיות:
 האם צריך פוסט-אימוץ? למי? השלכות המצב הקיים/ הרצוי.
 המשאבים הנדרשים, זיהוי 'הדבר האחד', מה יידרש מאיתנו?

 
  מכאב לצמיחה בארץ:

PTG -ל Post-Traumatic Stress Disorder -המסע שלנו - מטראומה לגדילה: מ  
 סקרים ומחקרים שנערכו בישראל, סיפורי מקרה. מיזם האימוץ: הווה ועתיד.

 
 המתודולוגיה בעולם:

 פוסט אימוץ למשפחות, הכשרות מקצועיות, המומחים ושיתופי פעולה.
 

 'בית רגוע'הגישה שלנו:
 9 שיעורים ע"פ ד"ר ברנדה מקרייט, מיקוד: ויסות רגשי עצמי של ההורה/ מורה/ מדריך.

 הגישה הרב-תחומית: פסיכולוגיה, נוירוביולוגיה, חזון משפחתי תרגול פנימי, סמכות וקהילה.
 

 להפיץ את הידע שלך בעולם מנטרה:
  מתודולוגיה כחול-לבן, החזון המקצועי שלך כאיש/ אשת מקצוע,

 עבודה מעשית לפיתוח חומרי הדרכה מקוריים שלכם. מצגת אישית קצרה. תיעוד והפצה.
 

  עבודת עמיתיםעוגנים:
 עבודה רב שנתית. אבני דרך. המיזם כפלטפורמה לצמיחה מקצועית, ליווי והכשרות.

 
 14:00 סיום



 
 מתכונת:

 הרצאות קצרות, פעילות חווייתית, דיון, שיח בקבוצות
 תרגילי כתיבה, הקלטה ומצגות אישיות. רב-מוח ו...יצירת מחויבות

 
 

  מומלץ:
○http://AdoptionWisdom.com :לגלוש לאתר ההדרכה החינמי 
 להעמיק באתר בהדרכות בתשלום: קורסים וספרים.○
 לסמן 'לעקוב' בעמוד פייסבוק:○

/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity 
 להתייחס למיילים שנשלח לכם עד ולאחר המפגש - תודה!○

 

 נא להביא:
 כיבוד: משותף, בריא ופשוט: פירות, ירקות חתוכים, לחם פרוס, ממרחים, פירות יבשים, אגוזים,1.

 עוגיות, כלים חד פעמיים וכיד הדמיון הטובה עליכם.
 
הקלטת אודיו - וודאו מראש להתקין אפליקציה. אם ניתן: הביאו2.  למצגות - נפעיל בטלפון 

 מיקרופון דש המתחבר לטלפון (כדי שתוכלו להקליט עצמכם), מקל סלפי, מטען, מפצל חשמל.
 

 מחברת, כלי כתיבה ומרקרים.3.
 
  בגד חם4.

 

 שתפו: המפגש נערך כתרומה לקהילה המקצועית
 עזרתכם תהיה בהפצתו לאנשי צוותי טיפול וחינוך

 
 

  שימו לב: אם התכנית הגיעה לידיכם מחבר/ה,
  וברצונכם להירשם עליכם לעשות זאת דרך

 הקישור שכאן: פרטים והרשמה למפגש
 אין שריון מקום בדרך אחרת.

  

http://adoptionwisdom.com/
https://www.facebook.com/AdoptionUniversity/
https://www.facebook.com/AdoptionUniversity/
http://hopes.adoptionwisdom.com/F1-13May2018


 רישמו ביומן/ וויז: בית קינן, רח’ נתן אלתרמן 51, הרצליה
 יום א' 13.5.18 משעה 10:00 ועד 14:00

  חניות חינם ברחובות: אלתרמן, דליה רביקוביץ' ואוריאל אופק
https://goo.gl/maps/xEi1qVCMBJy :למפה בגוגל 

 
 

 

 הנחיה: שרונה דוכנה
  אימצתי ילד גדול. ייסדתי את 'מיזם האימוץ'. בוגרת BA בכלכלה ומנהע"ס,

  אני פועלת בכדי להשפיע משמעותית לטובה על חייהם של משפחות.
  כ-20 שנה מלווה מומחים למינוף מקצועי.

 
 רקע:

 בישראל אין תהליך תומך אימוץ מגובש וארוך טווח. בין השירותים בשטח לבין הצרכים של קהילת האימוץ
  קיים פער עצום. יצרתי שיתופי פעולה עם המומחים המובילים בעולם והקמתי לפני 5 שנים את 'מיזם האימוץ'.

 ייעודו: פיתוח והפצת גישה רב-תחומית תומכת אימוץ למען המשפחות.
 אנו נערכים להקמת אקדמיה - תוכניות הכשרה למטפלים מוסמכים ולאנשי חינוך, כמקובל בעולם.

 
 

Dr. Brenda Hope McCreight על שמה של   HOPES 
 ד"ר ברנדה מקרייט, פסיכולוגית קלינית מומחית בינ"ל מקנדה, בעלת ניסיון
 של מעל 30 שנה, מרצה, מטפלת וסופרת. אמא ל-12 ילדים שאומצו ושניים
 ביולוגיים. סייעה רבות לפיתוחו של מיזם האימוץ ולהנגשת קורסים שפיתחה

  לקהילת האימוץ בישראל. נפטרה באוגוסט 2017.
 
 
 

בקשר:  תהיו 
 

http://AdoptionWisdom.com אתר  
/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity :עמוד פייסבוק 

Programs@AdoptionWisdom.com דוא"ל  
 טלפון 0522-941146 (בימים א'-ה' בין השעות 12:30-16:00)
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