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 PIVOTמערכת  עבודה לפיקורס הכשרה ל

 

PIVOT -  במצבי פגיעות באנשים  הטיפול את לשפר כדי פותחהש ייחודיתהיא מערכת

 באמצעי ורצונותיהם צרכיהם ומצוקה קשים, במיוחד עבור אנשים המתקשים להעביר את

 .לזולת המובנים - רגילים תקשורת

עם לקויות  מבוגרים וילדים, אנשים :מיועדת לכל סוגי האוכלוסיות PIVOTמערכת 

ת, ניווניו תמחלו ם ומוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי נפש אוהתפתחותיות כמו אוטיז

 .ועוד מדמנציה הסובלים אנשים ת,תאונו נפגעי

 

 היתר בין כולליםPIVOT,  מערכת באמצעות מענה לקבל שיכולים והתנהגויות אתגרים

ת, התפשטוות, תוקפנ, צעקות ,ומסוכנות הרסניות ,מלכלכות התנהגויותות, התפרצוי

 . מטפלים צוותים של ותסכול ישות, תששחיקה בסביבתו וכן או באדם הפוגעות התנהגויות

 וחוסר מצוקה של תוצאה מהוות אלה מהתנהגויות שרבות יודעים אנו PIVOT במערכת

 חלק מהווה - אלה לצרכים מענה ומתן זיהוי .וצרכיו האדם לבין הסביבה בין התאמה

 . מהמערכת הכרחי

 

PIVOT ת,כע הסובל האדם של במקומו יקירי או אני לו: "השאלה ,הומאנית מערכת היא 

 .עת בכל מעשינו את מנחה "ש?הייתי מבק מה

ה, רווח של במצב נמצאים אנשים שכאשר היא PIVOT מערכת של בבסיסה היסוד הנחת

 עם פעולה לשתף מסוגלים ם, הטובה התנהגותםם, לצרכיה מקסימלי ומענה נעימות

 .היום בסדר זורם באופן ולהשתתף מטפליהם

 

 

 



 

 :רות הקורסמט

  הכרת מערכת ייחודית וחדשנית, המאפשרת התערבות יעילה במצבים אקוטיים

 וכרוניים

  התיידדות עם תפיסת העולם שלPIVOT  ויישומה בסביבת העבודה של

 המשתתפים

   מתן מענה מועיל לאתגרים והתנהגויות מורכבות 

 רכישת ידע בהבנת התנהגויות שאינן מילוליות 

 זיהוי מצבי מצוקה והפיכתם ל- wellbeing 

  סדר יום מותאם ליכולותיו  ובנייתהעסקה והשתתפות  יהידע בנושאהרחבת

 צרכיו של המטופללו

  לשיפור השתתפות של הלקוחות, בשימוש בכלי  –לתת מענה מהיר ופשוט ליישום

PIVOT .)או בכל כלי אחר שקיים( 

 

תקבלו כלים מדויקים, ממוקדים ומעשיים אותם תוכלו בקורס 

❗ ליישם בעבודתכם ובחייכם האישיים כבר מהמפגש הראשון ❗ 

 

 :הקורסמבנה 

שעות  01בקיבוץ עין השופט, סה"כ  PIVOTבמרכז   שעות כל אחד 5בני  ,מפגשי למידה 01

 אקדמיות.

 .01/08, 08/08, 82/00, 80/00, 01/00, 1/00, 00/01, 81/01, 01/01, 01/01בתאריכים: 

  01:11-01:11 בין השעות

 , הקורס מאופיין באווירה ייחודית ומקדמת רווחה במהלך המפגש מוגש כיבוד קל ומפנק

 

 

 :דרישות הקורס

 של  רווחהלהשתתף: בתרגילים, בתיאורי המקרה, בהבעת דעה ורגש, בקידום ה

 עצמך כמשתתף. 

 עבודה עם ציוןיקטהכנת והצגת פרו/. 

 בקורסמהפגישות  11% -ב היו נוכחים יתעודה תינתן למשתתפים ש  

 



 

 :עלות הקורס

 ש"ח 4100 

 אותם יש להעביר בצ'ק בדואר לכתובת:  ₪ 111דמי רישום: 

   0180111פיבוט בע"מ לידי קיבוץ עין השופט לידי 

 פרטי חשבון בנק יינתנו למי שמעוניין לבצע העברה. או בהעברה בנקאית:

 ש"ח  תועבר ביום הראשון של הקורס 0111יתרת התשלום בסך 

 ן בהם ליום האחרון של הקורס. תשלומים שהאחרו 1ניתן לחלק את הסכום לעד 

 לא יינתן החזר עבור דמי הרישום. -במקרה של ביטול

פתיחת הקורס מותנית במינימום של נרשמים. במידה ולא יהיו מינימום של נרשמים, יוחזרו 

 דמי הרישום.

 

 

 תכנית הקורס:

 

מס' 

 מפגש

 ותכניותתכנים 

 

0. 

PIVOT – מי אנחנו. 

ת רוהצבת מטרות ברו-PIVOT ותשאול מטרות לפי היכרות 

 .השגה

הגדרה, בעיות, התנגדויות ודעות קדומות. -( (Wellbeing רווחה

 .PIVOTשלוש המטרות של 

 /מצוקהwellbeing -תצפית על אדם ב -שעורי בית

8. 

 תרגול עם תיאורי המקרה שנאספו.  -נתונים וניקוי איסוף 

 יש ואין מושגים: גולמי ומובחן, כן ולא

 -wellbeingלמי לוהפיכת ג -תרגיל

 מקרה תיאור

 שיעורי בית: איסוף דוגמאות לגולמיות ומחשבה על פתרון.

0. 

 קוגניטיבית-לסוגיה החזקה

 .סוגלכל  בהתאם העסקהסוגי השתתפות ובניית יחידות 

 . העסקהבניית יחידות  -תרגיל



 

 אור מקרהית

1. 

 סנסומוטורית-החזקה לסוגיה

 .וויסות, עוררות, מערכות החושיסות, עיבוד ורמות הו

מצוקות פיזיות ורגשיות, התנהגויות מאתגרות והתערבות לסיוע 

 באמצעים מעולם הוויסות.

 תיאור מקרה

5. 

 סנסומוטורית-החזקה לסוגיה

 .יסות, עיבוד וויסות, עוררות, מערכות החושורמות הו

מצוקות פיזיות ורגשיות, התנהגויות מאתגרות והתערבות לסיוע 

 צעים מעולם הוויסות.באמ

  תיאור מקרה

 עקרונות  -בניית סביבה

 הכנת פרויקטשיעורי בית: 

 

0. 

 רגשי-החזקה לסוגיה

 טבלת ייצוג

 עקרונות בניית סביבה

 תיאור מקרה 

 םתכנון ובניית פרויקטים יישומיי .1

 המשך תכנון ובניית פרויקטים יישומיים .2

1. 

 הגדרות ויישום בשטח. תקשורת -שפה ותקשורת

לא מילולית, חוקיות חברתית וחוקים חברתיים. שיחת חולין, 

 ייצוג קוגניטיבי, מיומנויות תקשורת וסיפור חוויה כולל תרגולים

 הצגת פרויקטים וסיכום .01

 

 בקורס: ההמרצ

 בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית.  MAמרפאה בעיסוק,  -שרון שני גונן

 מתרגלות:

 עבודה סוציאלית BA -ליאן רזניק פירקה

 .OTRמרפאה בעיסוק  -טל-ענת בר

 



 

הקורס מיועד לכל אנשי המקצועות הרפואיים והפרא רפואיים, אנשי טיפול וחינוך וכל מי 

 .וההשתתפות שלו ושל סביבתו wellbeing שרוצה לרכוש כלים וידע לשפר את ה

 * עובדי משרד החינוך הנמצאים בשנת שבתון יכולים להגיש את ההשתתפות בקורס לגמול השתלמות

 . מיועד לשימושכם האישי בלבדנלמד בהכשרה ההידע *

ידע את הלהעביר או ללמד כמדריכי פיבוט,  משתתפים בה אפשרות להציג עצמםהכשרה זו אינה מקנה ל

 לאחרים. או החומרים הכתובים הנלמד 

 תכנית נתונה לשינויים.**ה

 

 בכל שאלה נוספת ולהרשמה לקורס:

 www.pivot.org.il ניתן ליצור קשר דרך האתר שלנו 

 158-0851501 -טל -ענת בר

 151-0111121 -ליאן רזניק פירקה

 

 

 בברכה

 צוות פיבוט בע"מ

 

 

http://www.pivot.org.il/
http://www.pivot.org.il/

