המרכז ללימודי הסמכה והכשרה ללוגותראפיה
בשיתוף

ובחסות

פותחים מחזור נוסף של

לימודי מבוא ללוגותראפיה
לנוכח ההתעניינות בלימודי הלוגותראפיה הוחלט לקיים מחזור נוסף של לימודי מבוא בלוגותראפיה הפתוחים גם
לקהל הרחב ולרוצים להכיר מקרוב יותר את הגישה ויתרונותיה המרובים בשיפור איכויות החיים.
הלוגותראפיה העוסקת בהכוונת האדם למציאת משמעות ,נוסדה ע"י ויקטור פראנקל (מחבר הספר הידוע
"האדם מחפש משמעות") ונחשבת לזרם הוינאי השלישי בפסיכולוגיה ,לצד הפסיכואנליזה של פרויד
והפסיכולוגיה האינדיווידואלית של אדלר.
חשיבותה הרבה בכך ,שהיא פונה אל האנושי שבאדם ,מחזקת את כוחותיו הפנימיים ,מעצימה אותו ובונה את
יכולותיו להתמודד עם מצבי חיים משתנים ועם מציאות שאינה ניתנת לשינוי ,תוך שהיא מקנה לו כך חוסן נפשי.
זוהי גישה מעשית ושימושית העוסקת בשיפור איכות החיים ,בכאן ובעכשיו של האדם והסובבים אותו ,היוצקת
תוכן קונקרטי וענייני בחיי היום-יום.
ראש התוכנית :מר גדעון מילול ,)M.A( ,ראש מכון עוצמות ומרכז ויקטור פראנקל ללוגותראפיה בישראל.
דוא"ל  ; otsmot@zahav.net.ilכתובת אתרwww.otsmot.com :
מוביל התוכנית :מר עידן אזולאי ,לוגותראפיסט ,פסיכותרפיסט בגישת  , CBTמאמן אישי וקבוצתי.
טלפון , 010-6136136 :דוא"ל , idan102@gmail.com :כתובת אתר , www.finetune.co.il :אימון בכיוונון אישי:
היקף הלימודים 60 :שעות אקדמיות.
משך ומועד הלימודים 31 :מפגשים ,בימי רביעי ,בשעות  ,13:31 - 30:00מיום רביעי  10בינואר  ,1036י' שבט תשע"ו.
קהל היעד:
 כל אדם ,בכל מיגוון העיסוקים וקשת המקצועות ,החושב שחיים משמעותיים הם המפתח לאיכויות חיים
טובות יותר.
 המעוניינים להרחיב את יכולות ההתמודדות שלהם עם מצבי החיים המשתנים ועם מצבי חיים שלא ניתן
לשנותם.
 אנשי טיפול ומאמנים המוכנים לסייע גם לאחרים לאתר ולטפח את הכוחות הפנימיים שלהם ולמצוא
משמעות בחייהם.
מקום הלימודים :הלימודים יתקיימו במכללת תילתן ,רח' העצמאות  ,61חיפה ,בצמוד לתחנת הרכבת מרכז השמונה.
(למפת הגעה יש להקיש .)https://goo.gl/maps/6Gi3PQhpgmr
עלות הלימודים:
דמי הרשמה ,₪ 110 :שיקוזזו משכה"ל (במידה והקורס לא יפתח ,יוחזרו דמי ההרשמה במלואם).
שכ"ל ₪ 1,300 :לקורס .ניתן לתשלום ב 6 -תשלומים שווים ללא ריבית (צמוד מדד).
למסיימים ,שיעמדו בדרישות הלימודיות ,תוענק תעודת סיום לימודי מבוא ללוגותראפיה
פרטים משלימים בדף הבא

לצפייה בתוכנית לימודי המבוא – יש להקיש על Syllabus
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פרטים משלימים
 עמיתה מלווה :דר' טריה שנטל ,המלווה את לימודי הלוגותראפיה בישראל ,הינה חברה בכירה בצוות
האקדמי וההוראה המוביל .תלמידתו של דר' ויקטור פראנקל ,מובילת לימודי לוגותראפיה במרכז ל-
פסיכולוגיה שימושית באוניברסיטת דרום אפריקה ( ,)UNISAמובילת לימודי לוגותראפיה לדוברי
אנגלית בישראל.
 לימודי המבוא מהווים חלק מלימודי ההסמכה המוכרים על-ידי מכון ויקטור פראנקל ללוגותראפיה
בטקסס ארה"ב ,המאושר כספק לימודי המשך על ידי אגודת הפסיכולוגית האמריקאית ,היועצים
והעובדים הסוציאליים של המדינה ,ע"י מכון ויקטור פראנקל בוינה ,על ידי המרכז לפסיכולוגיה
שימושית שבאוניברסיטת דרא"פ ( ,)UNISAוהיו מוכרים על-ידי משרד החינוך כמזכים לגמול
השתלמות.
 למעוניינים להמשיך ללימודי מוסמכים בלוגותראפיה ,שיעמדו בדרישות הקבלה ,יוכרו לימודי המבוא
כמקנות נקודות זכות במסגרת לימודי ההסמכה וכמזכים להנחה בתשלום שכר הלימוד ,שתקוזז
משכה"ל המלא.

 הנחיות הרשמה למועמדים ללימודי מבוא ללוגותראפיה:
יש למלא ולחתום על טופס ההרשמה ,לצרף אליו דמי הרשמה ע"ס ( ₪ 052בהמחאה ,לפקודת אימון בכיוונון אישי)
ולהעבירם בדואר אל :אימון בכיוונון אישי ,עידן אזולאי ,ת.ד  290נהריה ,מיקוד  ,0022222או ,ז'בוטינסקי  ,86נהריה.0056522 ,
בשל כשל שירותי הדואר ,רצוי להעביר את דמי ההרשמה ישירות לחשבון הבנק של אימון בכיוונון אישי ,בנק מזרחי טפחות (,)10
סניף נהריה ( ,)661הגעתון  ,10נהריה ,מס' חשבון בנק .133111
ניתן למלא את טופס ההרשמה במחשב ,להדפיסו ב"כפתור"  ,printלחתום עליו ,להעבירו יחד עם אישור ההפקדה/ההעברה
הבנקאית אל אימון בכיוונון אישי בפקס ,000-5300101 :או לסרוק את טופס ההרשמה ,לאחר החתימה ואת אישור ההעברה
ולשלוח אותם במייל . idan102@gmail.com
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