
  
 

 מתכבדים להזמינכם  החוג לרפואת אורחות חיים ואיגוד רופאי המשפחה

 למדריכים, המוטיבציוני איון ית הרבגיש לסדנא ייחודית

 איון המוטיבציוני. יגישת הר יממייסד ,פרופסור סטיבן רולניק בהדרכת
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 7102באוקטובר  72, ב"כפר המכביה"במלון  ךתיער  הסדנא

 . לו"ז מדויק יפורסם למשתתפים. 00:81-01:80בין השעות 
 

בשנתיים האחרונות החוג לרפואת אורחות חיים של איגוד רופאי המשפחה מקדם את 
 הכשרת נושא גישת הריאיון המוטיבציוני בקרב רופאי המשפחה. 

 
 שינוי התנהגותי הוא אחד היעדים הנפוצים בהתערבויות טיפוליות שונות.

וע לשינוי המוטיבציונית נחשבת כיום לאחת השיטות המובילות והמוכחות לסי הגישה
. הגישה מסייעת בחקירה כולל שינוי לאורח חיים בריא בתחומים רבים התנהגותי

מכבדת ומקבלת, ומסייעת  ובפתרון של האמביוולנטיות כלפי השינוי מתוך עמדה
 .לקראת שינוי יס את המשאבים הפנימייםולגי למטופל להשתחרר מקיבעון 

 

 

 . העוסקים בהדרכה ומתעניינים בנושא  מחים ברפואת המשפחהומ  - קהל יעד

 תינתן עדיפות בהרשמה לבוגרי קורס הבסיס בגישה המוטיבציונית של איגוד רופאי המשפחה

 . במחלקות ברחבי הארץ ולעוסקים בהדרכה באופן פעיל

 

איון יהרמשתתפי הסדנא יוכלו להמשיך את הכשרתם במסגרת בית הספר למדריכים בגישת 

 המוטיבציוני שיתקיים במהלך השנה הקרובה. 

 

 בין הנושאים שידונו בסדנא: 

 

 = ריענון הידע בנושא הרוח, העקרונות וטכניקות גישת הריאיון המוטיבציוני

 בהרצאה, בהדרכה אישית ובהדרכה קבוצתית -= עקרונות בהדרכת גישת הריאיון המוטיבציוני

 למידה שונות בהדרכה בגישת הריאיון המוטיבציוני = רעיונות לתרגילים, הפעלות ושיטות

 

 הסדנא תיערך באנגלית. 

 

                                               מצ"ב טופס הרשמה

                                              

 ,בברכה                       

  תכנית ההכשרה בגישה המוטיבציונית, מנהלת צוק און אדווהד"ר                        

 , יו"ר החוג לרפואת אורחות חייםד"ר לילך מלצקי                       
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 , יום חמישי7102באוקטובר  72 בתאריך "כפר המכביה" מלון 
 טופס   הרשמה    

 מחירים ותנאי השתתפות : 

 איגוד רופאי המשפחה, החוג לרפואת אורחות חיים של הסדנא פתוחה לחברי 

או   www.familymed.org.il  ולאיגוד  הרשמה לחוג  - חוגל, ללא תשלום נוסף צטרףמי שאינם חברים מוזמנים לה

 .יש להסדיר הרשמה לחוג ולאיגוד לפני ההרשמה לסדנא.  0800000-08במחלקת איגודים בהסתדרות הרפואית 

 .אישור הסופי להרשמה יינתן על ידי מרכזות הקורס

 .לעוסקים בהדרכהלבוגרי קורס הבסיס ו תוך עדיפותתינתן עדיפות לפיזור מדריכים מכל הארץ ומכל המחלקות 

 עלויות: 

  250 –למשתתף ללא לינה ₪  

  500 –למשתתף שאינו חבר איגוד ללא לינה ₪  

  . יוכלו לפנות לחברה המארגנת בנוסף לתשלום על השתתפות בסדנא –המעוניינים בלינה בכפר המכביה 

 

 mosheh@spgroup.co.ilאו במייל  1422440-10 –את טופס ההרשמה יש לפקסס לאס.פי גרופ בע"מ  פקס 

  011₪ -יחויב  ב , ביטול לאחר תאריך זה ללא חיוב. 0010117102 ביטול עד לתאריך 

 במלוא התשלום.יחויב או אי הגעה  ביטול ביום הכנס 

 

 הריני מאשר השתתפות בסדנה הנ"ל ולהלן פרטי ההרשמה :

 שם פרטי ומשפחה ________________________________________________

 כתובת________________________________________________________

 טלפון נייד______________________________________________________

 ור( ______________________________________________דוא"ל ) בכתב בר

 מחלקה _______________________________________________________

 ניסיון קודם בגישת הריאיון המוטיבציוני __________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 עיסוק בהוראה ) פירוט ( ____________________________________________

 

 סמן בעיגול :

  אדם בחדר זוגי )ניתן לקבוע שותף מראש(  סכום___________________ –משתתף 

  סכום___________________            אדם בחדר בודד ) סינגל(             –משתתף 

                                                 050משתתף ללא לינה ₪  

 500   משתתף ללא לינה שאינו חבר איגוד ₪     

 

 תשלום בכרטיס אשראי:

 סוג הכרטיס__________________ שם בעל הכרטיס__________________________

 הכרטיס_______________________________________________________מס' 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס ________________ 8תוקף _______________________ 

 חתימה________________________ סכום לחיוב____________________________

 

  0500554400או שרית  0508041800משה  –לברורים 

  בני ברק  05רח' הירקון , מגרופ בע"אס.פי 

https://docs.google.com/forms/d/1B0G8bDKZ5aDyc3kwUXswCWOkbQo-4FH6D9r-Ei0rrsE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B0G8bDKZ5aDyc3kwUXswCWOkbQo-4FH6D9r-Ei0rrsE/viewform
http://www.familymed.org.il/
mailto:mosheh@spgroup.co.il

