
 

 
 

  אימוץ - מאסטרמיינד
 מחזור #1 יוני 2018

 

 תכנית צמיחה והשראה להורים ולמטפלים לעיצוב הורות מותאמת אימוץ בכוחות עצמנו.
 מרחב ידע, שיתוף ויצירה למציאת הדרכים הטובות ביותר בזמן קצר יחסית להפוך את

  ההורות המאמצת לבטוחה, מרגיעה ושמחה

  מפגשים אינטרנטיים סביב 'שולחן' וירטואלי: לימוד, שיתוף, תרגול, העשרה והשראה
 

 הגישה שלך להדרכות לאחר התשלום אין צורך להמתין למפגשי הקבוצה
 

 התכנית מיועדת להורים שאימצו, בוגרים, אנשי טיפול וחינוך בהשתתפות תכנים של מרצים אורחים
 מהארץ ומחו"ל.

 אם אני כאמא, הורה יחיד, שאימצה ילד גדול הצלחתי לנווט בין האתגרים לשמחות ולסלול לנו את הדרך
 הנכונה שלנו, גם אתם תצליחו!

 
  יחד נלמד גישות אפקטיביות ונתרגל כלים ומיומנויות

 
 תועלות עיקריות:

 לימוד והעמקה פרקטית בגישה רב-תחומית של תחום האימוץ.●
 צמיחה אישית של הורה/ מטפל בליווי קבוצתי על בסיס שבועי.●
 הגדלת יכולת ההשפעה המיטיבה על ילדנו, תוך מיקוד על ויסות רגשי עצמי של ההורה המקרין●

 על הילד.
 

 
 
 
 
 

http://adoptionwisdom.com/mastermind
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 התפוקות:
 אימוץ - ידע מתקדם כמקובל בעולם1.
 בית רגוע - לימוד בגישה רב תחומית: פסיכולוגיה - עקרונות יסוד, סוגיות, אתגרים ו- 29.

 שיעורים ע"פ ד"ר מקרייט. נוירוביולוגיה - הבנת תפקודי המוח, מתח והשפעותיו
  חזון אישי-מקצועי - החזון האישי-משפחתי מקצועי.3.

 
 התהליך:

  הפנמת גישה, למידת ידע1.

.2Case Studies ,תרגול מעשי 

  שיעורי בית3.
 

 אופני הלימוד: קבוצתי/ עמיתים
 מתכונת: 5+1 מפגשים אינטרנטיים, 50+ מערכי הדרכה: סרטוני וידאו, מצגות, הקלטות אודיו, מיילים,

  שיחות טלפון בין משתתפי הקורס, תרגול בווטסאפ (למעוניינים).
 

 נגישות מלאה לכל מאגר הידע הדיגיטלי (כלול במחיר):
  "אימוץ - מה שעליך לדעת",●

  דר" ברנדה מקרייט, קורס וידאו מתורגם, מצגות באנגלית, eBook + ספרון מעוצב.
 מרכז סגול למוח ותודעה - סרטוני הדרכה, כולל תמלול מלא.●
 בית רגוע: 22 המלצות - חוברת הדרכה●
 המנטרה - להפיץ את המסר שלך בעולם, קורס אודיו●
 חזון - אישי-משפחתי - אודיו●
 העשרות-נוכחות מלאה, תרגילי מוח בוידאו●

 בתכנית ישתתפו עד 12 חברים בלבד!
 מחיר מיוחד למשתתפי מחזור #1

 6 מפגשים קבוצתיים אינטרנטיים בוידאו סביב 'שולחן' וירטואלי במועדים הבאים:
 מפגש היכרות: ללא מחויבות בחינם, יום א' 10.6.18 לצורך למידה והיכרות טכנית עם המערכת.

  מפגשי לימוד והעמקה: ימי ד'  20.6  |  4.7  |   11.7 |  25.7  |  1.8
  מתכנסים בשעה 20:50

 מתחילים 21:00 עד 22:15
 חסכתם נסיעות, חניות ובייביסיטר

 הצטיידו: במחברת קבועה, כלי כתיבה, מרקרים ואזניות. שתייה וכיבוד קל.
 

 לתשומת לבכם:
 הצטרפתם לתכנית אחרי המפגש ה- I ? תוכלו להשלים מפגשים ללא תשלום:

  יום ד' 27.6 09:30-11:10
 אימוץ ומוח - נוירוביולוגיה ומתחים, איך סטרס משפיע על התפתחות המוח

  יום שישי 29.6 09:30-11:10
 אימוץ וויסות רגשי - הסיבות לקושי בוויסות ועל המעבר מהורות של מתח להורות של אהבה.

 ההשקעה שלכם
 

 התכנית מתחילה עם הרשמתך, אין צורך להמתין לקבוצה
 

  למשתתפי מחזור #1: ההשקעה בתכנית: 1,200 ש"ח
  

PayBox | ניתן לשלם ב: כ. אשראי (עד 10 תשלומים) | העברה בנקאית 
 

  אחריות מלאה: ניתן להתחרט לאחר מפגש ראשון ולקבל מלוא התשלום.
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 עכשיו יוצאים לדרך!
 עם ההרשמה תקבלו דוא"ל מפורט לכניסה לאתר הלמידה. כיומיים לאחר ההרשמה תקבלו גישה

 הדרגתית לחומרי לימוד לעיון. החומרים יהיו נגישים עבורך לשנה. במהלך התכנית תקבלו הדרכות
 בדוא"ל ותכנית למידה מדורגת.

 
 התכנית פותחה ובהנחיית שרונה דוכנה, מייסדת מיזם האימוץ, אימצה ילד גדול. בעלת תעודות

 בקינסיולוגיה - מוח אחד,  Brain Gym, מנחת סדנאות ומרצה בתחום. מלווה מזה 20 שנה אנשי טיפול
  למינוף מקצועי.

Email: Programs@AdoptionWisdom.com  052-2941146 טלפון 

 
 לו"ז ומערכים

 
 תרגול יומי

 ועבודת עמיתים
  # שיעור וידאו יישום

 + העשרה
 מתחילים ב- 21:00

 עד 22:15
 מפגש

  קבוצתי #

 למעוניינים - עד 4
 פעמים בשבוע תרגול

 והשראה במייל/
 ווטסאפ.

 
 שיחות עיבוד ביניכם.

 
 לחלק מהמפגשים

 יצטרפו אורחים
 מקצועיים, אנשי טיפול

 וחינוך.

 * יום א' 10.6.18 מפגש היכרות פתוח לכולם בחינם

  מפגשי השלמה: 27.6 | 29.9 9:30 כמפורט לעיל

 משימות לבית
  תקבלו בדוא"ל

 1 יום ד' 20.6 2 ,1

    תרגול ויישום בבית 

 2 יום ד' 4.7 4 ,3

 3 יום ד' 11.7 5,6

    תרגול ויישום בבית  

 4 יום ד' 25.7 8 ,7

 5  יום ד' 1.8 9

 
  סילבוס מפורט. התכנית הינה בגישה רב-תחומית המשלבת 2 עולמות:

  העולם האקדמי-מדעי והעולם הפנימי-חוויתי.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://secure.cardcom.solutions/e/9uV/
mailto:Programs@AdoptionWisdom.com


 אימוץ מאסטרמיינד - יוני 2018

 העולם האקדמי-מדעי
 מגמת פסיכולוגיה

 
 נטישה שיעור 1

 כיצד נטישה מוקדמת של הורה (דמויות מטפלות, בבית הילדים) משפיעה על יכולת הילד 
 לעצב מערכות יחסים עתידיות.

 א) תבינו כיצד חווית הנטישה שינתה את השקפתו של הילד על מערכות יחסים.  תוצאות
 ב) תלמדו איך לצאת מהעימות שנוצר כתוצאה מהנטישה.

 ג) תפתחו ציפיות ראליות וברות השגה עבור הילדים ועצמיכם.

 ויסות עצמי רגשי שיעור 2

 כיצד התנסות מוקדמת "שודדת" מהילד את היכולת לנהל את רגשותיו שלו ומפחיתה את 
 יכולת ההורה לנהל את מיזגו ורגשותיו.

 א) מיומנויות אפקטיביות לסייע לילד ללמוד כיצד להפוך לפחות מגיב לעניינים פעוטים. תוצאות
 ב) יהיו לך המיומנויות להפחית תגובות רגשיות להתנהגות הילד.

 הפעלה שיעור 3

 כיצד הילד יוצר ומפעיל בהורה רגשות שליליים. שימוש בתקשורת מילולית ולא מילולית בכדי 
 לעורר בהורה את הרגשות שהוא עצמו חש.

 א) תוכלו לזהות "שמפעילים אתכם" כשזה קורה.  תוצאות
 ב) יעמדו לרשותכם אסטרטגיות לניהול הרגשות שלכם.

 העברה  שיעור 4

  כיצד הילד מעניש את ההורה על הכאב שחווה בעבר לפני האימוץ. 
 ביטויים של כעס, התקפות זעם, סרבנות קשה בהווה והקשר של אלו לאירועים מתקופות חייו

 המוקדמות של הילד.

 א) אמהות "שבמוקד" יבינו את הדינמיקה ולא יחושו אשמות. תוצאות
 ב) הורים יתפקדו כצוות.

 ג) מערכת היחסים הזוגית לא תיחלש כתוצאה מ'האשמת האם'.
 ד) מטפלים יהיו מכוונים לעזור לילד לקבל תחושת עבר והווה בהתייחסות לתחושות מחוויות

 קודמות.

 יגון ואבל  שיעור 5

 חלק ניכר מחברי המשפחה ההורים הביולוגיים, המאמצים והילד חווים יגון ואובדן בתהליך 
 האימוץ. אובדן הזהות עליה חלמו ואבדנים כספיים.

 א) תהיו מסוגלים לזהות ולשים תווית על חווית האובדן שלכם. תוצאות
 ב) תוכלו ליצור תמיכה לאובדנים שלכם.

 ג) תוכלו לאתר שירותי תמיכה מקצועית שיוכלו לסייע לשניכם - להורה ולילד להתאבל
 ו...להמשיך הלאה.

 גיבוש הזהות המשפחתית שיעור 6

 משפחות מאמצות אינן כמו משפחות אחרות וחובה עליהן ללמוד מיומנויות ספציפיות בכדי 
  להמיר את מערכות היחסים הייחודיות והצרכים שלהם.

 א) ההורים יזהו את ההיבטים בהם המשפחה שלהם משתנה. תוצאות
 ב) ההורים יהיו מסוגלים לבקש תמיכה בשינויים שהם עוברים

 ג) את השינויים שהמשפחה עוברת בתהליך האימוץ, יהיו ההורים מסוגלים לראות כמעבר
 והתמרה במקום כהשפעה כפויה.

 דכאון לאחר אימוץ שיעור 7
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 אנשים רבים מבינים דכאון שלאחר הלידה, אך רבים לא תארו לעצמם שגם הורים מאמצים 
 יכולים לחוות זאת.

 א) הורים יכירו את הסימפטומים של דכאון לאחר אימוץ. תוצאות
 ב) להורים תהיינה אסטרטגיות לטיפול עצמי בדיכאון לאחר אימוץ.

 ג) הורים יחושו ביטחון לפנות לעזרה מקצועית מתאימה בדיכאון לאחר אימוץ.

 הלוחש למוח שיעור 8

 כיצד טיפוח עצמי של המוח יכול לסייע להורים להסתגל למתחים הכרוכים בגידול ילדים 
 מאתגרים.

 א) להורים תהיינה אסטרטגיות לטיפוח עצמי ולבריאות המוח. תוצאות
 ב) להורים תהיה אסטרטגיה להשפעה על בריאות המוח שלהם ושל ילדם.

 משייכות להיקשרות שיעור 9

 עלינו להבין עד כמה ילד שחווה נטישה חש מבולבל לנוכח הצפת האהבה שהוא מקבל מאיתנו 
 ומהסביבה. הוא לא "באמת מאמין" לה, ולכן לעיתים אינו מבטא את אהבתו ונזהר מלהתמסר

 למערכות היחסים החדשות שהוא פוגש. לכן, לעיתים תחוו מצד ילדיכם יחס דואלי.

 אנו עוסקים ביצירת תחושת שייכות וזו השאיפה המנחה אותנו: להעניק לילד מעבר לצרכים תוצאות
  הבסיסיים ולביטחון את תחושת השייכות שלו אלינו למשפחה.

 

 
 העולם האקדמי-מדעי

 נוירוביולוגיה
 מרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי, הרצליה

 סרטון וידאו או אודיו (פודקאסט) + תמלול בטקסט שתוכלו לקרוא
 

 תוכן נושא השיעור

 מהו הורמון, איך הוא מופרש ומה הוא עושה בגוף שלנו.  המערכת ההורמונלית

 מהו Stress, מהי תגובת הסטרס ברמה המוחית, הגופנית והפסיכולוגית  התמודדות עם מתחים

 ציר ההיפותלמוס - יתרת המוח - אדרנל, ציר ה-HPA מתח והשפעתו על המוח

 ללמוד לנגן ביחד - הורים ומטפלים ככווננים של התזמורת המוחית. לנגן ביחד

 עד כמה הרדאר החברתי שלכם מלוטש? על נירוני מראה, אמיגדלה והורמון אינטואיציה חברתית
 האוקסיטוצין.

 האם לכל אחד מבנה מוח ייחודי? המוח העוברי

 התכווננות לעולם, גיל ההתבגרות, פלסטיות המוח. מילדות לבגרות

 הכל מתחיל בסינפסה. תקשורת מוחית

  הבסיס המוחי של הרגשות סגנונות רגשיים

 
 * צרפנו הדרכות מעשירות נוספות ממומחים בארץ ובעולם.
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 העולם הפנימי-אישי
 מגמת נוכחות

 

 רשת תמיכה אימוצית מודולה 1

 יצירת קבוצה מיטיבה, התומכת בנו ובילד. שת"פ עם הורי ילדים אחרים במיוחד חשובים בגיל 
 ההתבגרות! איך רותמים את הצוות החינוכי בגן/ ביה"ס ו...משאירים מרחב נשימה גם לילד

  להסתדר בזכות עצמו.

   השקט שבעין הסערה מודולה 2

 וויסות עצמי - נוכחות פיזית ומנטלית מאוזנת. תגובות אפקטיביות בעת משבר. תרגול נשימות 
  והתבוננות - מיינדפולנס.

  תרגילי-מוח Brain-Gym לנטרול מתחים, מיקוד וארגון. שינוי הדיאלוג פנימי.

 הסמכות החדשה מודולה 3

 עקרונות: השהיית תגובה, הכרזה/ התיישבות, רשת תומכים, תגובה בעת משבר, הפרעות 
 בכיתה ועוד. דוגמאות מהשטח.

 העשרה  מודולה 4

 ראיונות עם אנשי מקצוע/ הורים/ בוגרים שאומצו/ אימהות ביולוגיות. הנגשת הדרכות של 
 מומחים מרחבי העולם.

 
 

 
 
 

 הבשורה המשמחת שהרבה מאד ממה שמתרחש בבית תלוי בנו. כשאני הבנתי את זה, החלו שינויים דרמטיים. כל עוד
 ציפיתי שהשינוי יקרה אצל הילד המציאות היתה 'לא פשוטה'. התכנית שלפניכם תהפוך אתכם לקברניטי הספינה. היא

 מיועדת להורים שמסכימים להפסיק לצפות לשינוי הילד, המורה, האחר...  התכנית מיועדת להורים ולמטפלים שמבינים
 שההשקעה היא בנו, ומאיתנו השינוי יהדהד הלאה.

 הורים, מטפלים ואנשי חינוך התפקיד הוא שלנו, לא של הילדים. לקחנו על עצמנו תפקיד מאד גדול. להיות הורה או
 מטפל לילד שחווה ניתוק בלידתו או בהמשך חייו, לילד שלא זכה להורות מרגיעה ומטפחת. לתינוק או ילד שחווה

 היקשרות לא בטוחה לאור הזנחה, התעללות או חוסר תיפקוד הורי יש צרכים ייחודיים ועלינו להיות ערים להם, למקורות
 שלהם. עלינו להבין שיש לנו תפקיד להתמודד בעמידות מול אותם חסכים, מול קשיי הוויסות ולמרות הכל להעניק לילד

 יחסים של חיבור, ביטחון ושייכות. זה לעיתים לא פשוט, אך בהחלט אפשרי.
 
 
 

  להרשמה:

http://adoptionwisdom.com/mastermind-program 
 

 לפרטים נוספים פנו אלינו
 דוא"ל Programs@AdoptionWisdom.com פייסבוק: מיזם האימוץ טל': 052-2941146

 
 

https://secure.cardcom.solutions/e/9uV/
http://adoptionwisdom.com/mastermind-program
mailto:Programs@AdoptionWisdom.com

