
 

 

 האקדמיה להנחיית קבוצות בדגש על מיניות ומגדר

 בשילוב כלים יצירתיים

 מחזור ה' יוצא לדרך!
  

בתחום המיניות והמגדר, עובד בפריסה ארצית עם אלפי מתבגרים, וטופ אדיו  צוות מנחי הקבוצות של תהודה 
 הורים וצוותים מקצועיים וחינוכיים. 

שואפים להקים דור חדש של מנחי קבוצות בתחום המיניות והמגדר בתהליך הכשרה ייעודי ויסודי. בסיום  אנו
 כחלק מצוות המנחים.  ו"טופ אדיו"  "תהודה"בשורות  במידת האפשר  הקורס המנחות והמנחים המצטיינים ישולבו  

 החזון 

 להוביל שיח חדשני ויצירתי בתחום ההנחיה, בהתמחות במיניות, מגדר ויחסים בין המינים.

בתחום המיניות והמגדר במכלול תכנים רחב וחדשני.  הקורס המוצע יכשיר מנחים ומנחות בהנחיית קבוצות 
מיומנויות שיחה מגדריות, סודות    נית על מוח נשי ומוח גברי,הקורס כולל העשרה ייחודית ובתוכה: התבוננות חדש

 המשיכה המינית, טכניקות בתקשורת בין המינים ועוד. 

על תהליכים חברתיים הנמצאים בכל קבוצה או    הקורס מעניק הזדמנות מקצועית ואישית להתפתח ולהשפיע
א המיניות ומעוניינים לקחת חלק  ארגון, מתוך שאיפה ליצור מאגר אנשי מקצוע המתמחים בהנחיה בנוש

 בהשפעה על יצירת שיח מחבר ומאחד בין המינים בחברה הישראלית..

כניות חיצוניות במשרד החינוך מס' ומסלול כחול לת  ,כניתנו לחינוך מיני "מין חינוך שכזה"והקורס תומך את ת 
1878 . 

 כנית ומטרת הת

כלים יצירתיים בהנחיית קבוצות. השילוב בין תחומי ידע אלו להכשיר מנחי קבוצות בדגש על מיניות ומגדר ולתת 

 מאפשר גמישות בעבודה על קהלי יעד שונים ומעשיר את ארגז הכלים של המנחה.

 כנית וייחודיות הת

שילוב חדשני בין לימוד הנחיית קבוצות מקצועי ומעמיק לבין תחום המיניות, תוך מיקוד בתהליך ובהתפתחות 

 האישית של המשתתפים.

 כנית ומנהלות הת

יועצת ארגונית ומדריכה לאומנות שיקומית, מנחה אדיו" -הנחיית קבוצות ב"טופמנהלת תחום  -שרון אדלר

מוסמכת ומנוסה לתהליכים קבוצתיים ובעלת ניסיון רב בהעברת הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הטיפולי בנושאי 

 מגדר ומיניות.

מנהלת תחום מיניות נבונה ומגדר ב"תהודה", מנחת קבוצות מוסמכת בתחום המיניות, בעלת ניסיון  -גלית מילצ'ן

אלפי בני נוער, הורים וצוותי חינוך, יועצת מוסמכת במרכז ייעוץ מיני לבני לרב בהעברת סדנאות מיניות ומגדר 

 נוער.



 

 

 .ינוך, הטיפול, המיניות והמגדרצוות ההוראה בקורס יכלול מרצים ומנחים מן השורה הראשונה, מתחום הח

 אוכלוסיית היעד 

בעלי תואר ראשון ב: מקצועות הוראה, חינוך בלתי פורמלי, מקצועות הרפואה האלטרנטיבית, מדעי החברה,  

 עבודה סוציאלית ויעוץ חינוכי.

 רקע בהדרכה/ ייעוץ /טיפול.

 . 20מספר המשתתפים בקבוצה לא יעלה על 

 תנאי קבלה 

 מועמדים בעלי הכשרה רלוונטית ולאחר ראיון אישי. 

 כנית ו מבנה הת

 .  16:00-20:30, בימי א' בשעות מודיעיןהלימודים יתקיימו במשך כעשרה חודשים ב

 29.3.2020, תש"פ תחילת הקורס: יום א', ד' בניסן

 6.12.20 סיום הקורס:  

 התכנים יועברו על ידי שרון אדלר וגלית מילצ'ן וכן מרצים אורחים ששמותיהם יפורסמו בחוברת התכנים.

  .ש"א 170 :סה"כ שעות לימוד 

 )כלול במחיר הקורס(  הקורס יכלול יומיים מרוכזים בטבע, כולל לינת לילה

 כיתת לימוד בקתדרה להורים של המרכז הרב תחומי במודיעין  מיקום: 

 ₪ דמי הרשמה.   ₪400 לכל הקורס מתוכם  10,900: לימוד שכר 

 :תעודה

"תהודה" -ו"טופ אדיו)קיישן(" תוענק תעודה מטעם  - כנית ועמידה בדרישות נוכחות ומבחן מעשי  ועם סיום הת 

 להסמכת מנחה קבוצות בתחום מיניות ומגדר בשילוב כלים יצירתיים.

ן של מובילות לפי שיקול דעת במידת האפשר ובסיום הקורס יגויסו המנחות והמנחים המצטיינים,   :אופק תעסוקתי

 , לצוות המנחים והמנחות הפועלים מטעמה בפריסה ארצית.התכנית 

 

 את הזכות להכניס שינויים בצוות המרצים ובתוכנית הלימודים. ןת לעצמושומרוטופ אדיו תהודה )חל"צ( 
  



 

 

 

 ט.ל.ח

קיום התוכנית מותנה במספר מינימלי של משתתפים. מלבד זאת תהודה    - מדיניות ביטול והחזרת תשלומים  ●

שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס במועד שנקבע, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה. הודעה על ביטול קורס  

 לרבות דמי ההרשמה. ר לנרשמים טרם פתיחת הקורס. במקרה כזה יוחזר שכר הלימוד במלואותימס

 תהודה שומרת לעצמה את  הזכות לבצע שינויים בצוות המרצים ובתוכנית הלימודים.   ●

השיעורים בקורס  מסך    80%של לא פחות מ  נוכחות  ו  85מעבר מבחן בציון של לא פחות מ  קבלת תעודה מותנית ב ●

 ייעשו באישור ולאחר תיאום מראש. ההעדרויות בלבד שו

 ש"ח עבור דמי רישום.   004תעשה באמצעות הגשת טופס הרשמה לתהודה בצירוף   הרשמה לתוכנית ●

תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע  "טופ אדיוהמחאות עוקבות ושוות לפקודת "  3-ניתן לשלם ב תשלומים:  ●

תשלומים ללא ריבית באמצעות כרטיס אשראי   4ו ליום ההרשמה )המאוחר מביניהם(, או ב לפני תחילת הקורס א

 .לשרון 052-3444217בטלפון 

 .הסדרת התשלום הינה תנאי להשתתפות בקורס יש להסדיר את התשלומים לפני פתיחת הקורס. ●

 

ימי   7יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  14: אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  הפסקת לימודים ●

₪ מתוך דמי ההרשמה. בכל ביטול במועד מאוחר יותר לא יוחזרו   80 -עסקים לפני תחילת הקורס יחויב המבטל ב

למרות האמור    דמי ההרשמה. פרישה מהקורס לאחר פתיחתו לא תזכה בהחזר שכר הלימוד שהתחייב לו הנרשם.

  2משכר הלימוד במקרה של פרישה אחר  80%  -תסכים תהודה, במקרים המתאימים לפי שיקול דעתה, לזכות ב 

מפגשים או במקרה    4מפגשים פרישה לאחר    4משכר הלימוד במקרה של פרישה לאחר עד    50%  -מפגשים. חיוב

 זכה בהשבה של שכר הלימוד או חלקו.. של פרישה ללא הצדק סביר, לפי שיקול דעתה המוחלט של תהודה, לא ת

אחריות הצדדים בקשר להסכם ללימודים, לרבות פרסומים ומצגים, וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או   ●

 נזקים ו/או מכל סיבה שהיא למעט נזקי גוף, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד. 

בדואר/דוא"ל או בפקסימיליה וכן את אישור המשלוח. באחריותו של  הודעות: יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח   ●

 כל משתתף לוודא קבלת כל מכתב או הודעה במשרדי תהודה. 

 

 

 על החתום:

 

 שם_________________                 חתימה__________________ תאריך_______________ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 תכנית הקורס ותאריכים:

מספר  
 מפגש

 מקום מנחה  נושא מנחה נושא תאריך

הכרות,   29.3.20 1
תיאום  

 ציפיות.  

 מודיעין גלית  הכרות עם נושא המיניות.  שרון

בנית סטינג   19.4.20 2
 קבוצתי

 מודיעין גלית  נרמול השיח על המיניות  שרון

תפקיד   26.4.20 3
המנחה. 

בניית פרסונה  
 מקצועית 

 מודיעין שרון שלב האמון בתהליך קבוצתי  שרון

בירור ערכים   3.5.20 4
 אישיים

בירור ערכים מקצועי בנושא   שרון
 מיניות ומגדר 

 מודיעין גלית  

,   זיולוגיהיפ 10.5.20 5
 אנטומיה

 מודיעין גלית  לוגיה ואנטומיהוזייפ גלית 

התבוננות   -סקס פוזיטיב  גלית  מיני  געונ 17.5.20 6
 חדשנית על מיניות 

 מודיעין שרון

מיקי קילשטיין    משיכה מינית ונטיות מיניות  . גלית שרון  מגדר   24.5.20 7
יו"רית הפורום  
 הבי*פאן*פולי

 מודיעין

 מנויותמיו 31.5.20 8
 מנחה

.  הקבוצה כמודל המשפחה שרון
  עבודה עם התנגדויות 

 מודיעין שרון

רצון   7.6.20 9
חוק -והסכמה

העונשין. 
אלכוהול 

 ומיניות

. המיניות במדיהתפיסות  גלית 
 .  פורנוגרפיה

 סיפורו של סקסוהוליסט

 גלית 
 צחי פייקסון

 מודיעין

שילוב    14.6.20 10
אומנויות 
 בהנחיה

 מודיעין גלית /שרון  שילוב אומנויות בהנחיה שרון / גלית

הקיטבג  21.6.20 11
 הגברי

 מודיעין חם שרועי  מיניות וגבריות  רועי שחם 



 

 

שלב   28.6.20 12
האינטימיות 

בתהליך  
 קבוצתי

 מודיעין שרון  חושניות וארוטיקה  שרון

שלבים   5.7.20 13
 בניית סדנה ב

 מודיעין גלית  שילוב כלים יצירתיים בסדנה  שרון

 מודיעין שרון המשך תרגול דימוי גוף  שרון דימוי גוף 12.7.20 14

תקשורת   19.7.20 15
 מקרבת

מיכאל פינקל   באינטימיותמודלים  מיכאל פינקל 
אינטימיות 

 מינית

 מודיעין

כובע  26.7.20 16
 -המנחה

בניית זהות  
 מקצועית

 מודיעין שרון מיומנויות הקשבה ושיקוף שרון

טכניקת   2.8.20 17
שאלת  

שאלות. קלפי  
 שאלות 

איציק 
 שמילביץ'

 מודיעין שרון כללי משוב 

התאהבות  9.8.20 18
 ואהבה

מרחב אישי  -הטרדה מינית    גלית 
 נעים ומטריד           

 מודיעין גלית. שרון

מחלות מין  6.9.20 19
ואמצעי 

 מניעה

 מחלות מין ואמצעי מניעה גלית 
 מבחן אמצע

 מודיעין גלית 

וקה  תש 13.9.20 20
 במגזר הדתי 

 אביזרי עונג לימור קליינמן
 הכנה להנחיית עמיתים 

 לימור קליינמן
 שרון וגלית 

 מודיעין

עבודה  11.10.20 21
 קבוצתית 

סדנת   -העשרה שרון
 טנטרה/פנטזיה 

 מודיעין שרון

פגיעות   18.10.20 22
מיניות  

-במשפחה
 סיפור אישי

  ניצה סקולניק.
מנחת הורות  

   לגיל הרך

פגיעות  . אלימות במשפחה
 עיבוד וטיפול -מיניות

 מודיעין שרון 

23-24 29/30.10.2 -
יולט  

 וגלית שרון  טיול סופש 
  

 דרום 

סגנונות    
 תקשורת 

ארכיטיפים של אלות /ים   שרון
 במתולוגיה היוונית

  שרון

דמות תנכית    
מציגה את  

 תפיסתה 

  גלית  העצמה נשית  גלית 

הנחיית   1.11.20 25
 1תים יעמ

 
 2הנחיית עמיתים  

 
 מודיעין



 

 

 

 התכנית נתונה לשינויים ע''פ שיקול דעתן של מנחות הקורס. ט.ל.ח *

 

הנחיית   8.11.20 26
 3עמיתים

 4הנחיית עמיתים   
 

 מודיעין

הנחיית   15.11.20 27
 5 עמיתים

 6  הנחיית עמיתים 
 

 מודיעין

הנחיית   22.11.20 28
 7עמיתים 

 מודיעין  8  הנחיית עמיתים 

תהליכי   29.11.20 29
 פרידה

טכניקות  ו תהליכי פרידה 
 בפסיכודרמה

 
 מודיעין

 כנות    חלוקת תעודות סיום קורס  גלית ושרון  מסיבת סיום 6.12.20 30


