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קורס להכשרת מדריכים בשיטת שלהב
ליווי והעשרה לתינוקות והורים בגישה רב מערכתית

בואו ללמוד את 
השפה ההתפתחותית 

הייחודית שלנו!

שיטת שלהב, קורס ייחודי המבוסס על התיאוריה של שיטת פלדנקרייז, מלמדת ליווי
והעשרה התפתחותית ומשפיעה על היכולות הפיזיות, הרגשיות והקוגניטיביות של התינוק. 

ובמדינות שונות  בוינגייט  נלמדת במכללה האקדמית  היא  בישראל.  מיושמת מזה שנים  השיטה 
ברחבי העולם, וזוכה לתמיכה מרופאי ילדים, פסיכולוגים התפתחותיים ואנשי הוראה בגיל הרך.

הקורס במכללה האקדמית בוינגייט בהנחייתה של ד״ר חוה שלהב

לימודי 
תעודה 

למדריך לליווי 
 התפתחותי לעבודה
עם תינוק והורה 
 במפגשים אישיים

וקבוצתיים

הקורס 
מיועד למעוניינים 
 להתמקצע בעבודה

עם תינוקות והוריהם 
 בשנתיים הראשונות

שהן חלון ההזדמנויות 
ללמידה ולהתפתחות 

ובהמשך

� שיעורים 
מעשיים בתנועה 

התפתחותית
� התפתחות מוטורית, 
 קוגניטיבית, נוירולוגית,
פסיכולוגית, שפתית

� הפרעות אכילה ושינה
� רכישת כישורי ניתוח ותצפית

� עיכובים התפתחותיים
 � טכניקות מגע

ייחודיות



הכשרה לליווי והעשרה התפתחותית
 Child’Space - לתינוקות והורים ב״שיטת שלהב״

גישה רב מערכתית
מבוססת על עקרונות שיטת פלדנקרייז

היקף הקורס: 330 שעות � המורה: ד״ר חוה שלהב וצוות מורים

מטרת הקורס 
הכשרת מדריכים לעבודה באופן פרטני )מטפל, תינוק והורה( הנחיית סדנאות ועבודה במעונות. מושם דגש 
בהבנת החפיפה בהתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית, הנוירולוגית, הפסיכולוגית והחברתית שמתקיימת לאורך 
כל שלבי ההתפתחות ונרכש הידע לראות, להבין ולפעול בהתאם. שיפור היכולת המקצועית של העוסקים 

במקצועות טיפוליים והעמקת הידע בתהליכים המוטוריים - רגשיים. 

נושאי הלימוד 
שיעורים מעשיים בתנועה הכוללים מעבר על כל שלבי ההתפתחות של התינוק.

ידע מעמיק בהבנת התנועה תוך התנסות עצמית.
בעיות  של  וזיהוי  אבחון  פונקציונאלית,  אנטומיה  התפתחותית,  פסיכולוגיה  נוירולוגיה,  עוברית,  התפתחות 
אכילה  הפרעות  השפה,  התפתחות  התפתחותיים,  בעיכובים  טיפול  סנסומוטוריות,  נוירולוגיות  התפתחות, 

ושינה.
ניתוח ורכישת כישורי אבחון.

הצגה והתמודדות עם קשת מקרים, החל מתינוקות עם התפתחות תקינה, עיכוב התפתחותי ומקרים עם בעיות 
נוירולוגיות.

בכל יום לימודים יצפו התלמידים במפגש עם הורה ותינוק בהתאם לשלבי ההתפתחות הנלמדים. 

למי מיועד הקורס
הקורס מיועד לעוסקים במקצועות טיפוליים: אחיות טיפת חלב, אחיות של תינוקות וילדים, פיזיותרפיסטים, 
מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים, אנשי חינוך בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד, מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים, 

לעוסקים במקצועות הרפואה המשלימה, למטפלים במגע ותנועה, למורים בשיטת פלדנקרייז.
הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי. 

פרטים נוספים
נוסף על שעות הלימוד נדרשת התנסות מעשית בהיקף של 30 שעות. 

במהלך הלימודים הסדירים יתקיימו גם ימים מרוכזים.

תעודה
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם ד״ר חוה שלהב והמכללה האקדמית בוינגייט. 

ד״ר חוה שלהב - אחת מ-13  תלמידיו הראשונים של ד״ר משה פלדנקרייז.  עוסקת יותר מ 40 שנה בעבודה 
ובהוראת שיטת ״שיטת שלהב״ ופלדנקרייז  בארץ, ובעולם. 

מחיר הקורס
 .₪ 13,350

תאריך פתיחת הקורס 
יום שלישי 6.11.2018 � 15:00-10:00 � קוד 9187


