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עמותת אפי אספרגר ישראל

ערב עיון וסדנה להורים
תסמונת אספרגר (HFASD) וזוגיות

יום ג', 30.7.2019

מרכז יצחק רבין

רחוב חיים לבנון, 8, רמת אביב, תל אביב

חניה על בסיס מקום פנוי  במרכז רבין או בתשלום בחניון מוזיאון ארץ ישראל במרחק של 5 דקות הליכה

מטרת הערב להציג מהנעשה במרכז ההכוונה והייעוץ לזוגיות בעמותת אפי – אספרגר ישראל, לעורר דיון ולתת כלים להורים ובני משפחה
בתחום רגיש וחשוב זה.

תכנית הערב כוללת הרצאה בנושא תקווה, ציפיות ואכזבות מנקודת המבט של ההורה וסדנת עיבוד וכתיבה שתתקיים לאחר ההרצאה

מספר המקומות מוגבל, עדיפות בהרשמה תינתן לחברי עמותה ולפי סדר הפונים

עלות ההשתתפות לחברי העמותה הינה 150 ₪, או 300 ₪ למי שאינם חברי עמותה.

הרשמה לערב ההורים, בקישור האלקטרוני.

ניתן לשלם בצ'ק או במזומן, בהגעה למשרדי העמותה בתיאום מראש, לא תתאפשר הרשמה בערב עצמו

effie.couple.project@gmail.com :לפרטים נוספים

  

תוכנית ערב עיון וסדנה להורים: תסמונת אספרגר (HFASD) וזוגיות

19:00 – התכנסות, קפה ומאפה

19:30  לדבר על זוגיות – אתגרים ודרכי התמודדות

ההרצאה תעסוק בפערים בין הורים וילדיהם הבוגרים ביחס לתחום הזוגיות, והאופנים בהם פערים באמונות, בתקוות ובציפיות עשויים
לבוא לידי ביטוי בקשר. נציג עמדות שונות אל מול הפערים ומודל לשיח אמפטי המאפשר קרבה למרות הפערים.

יונתן דרורי, פסיכולוג קליני, מרכז הכוונה וייעוץ לזוגיות, עמותת אפי – אספרגר ישראל

ידידיה זומר, MA בביבליותרפיה, מנחה קבוצות, מרכז הכוונה וייעוץ לזוגיות, עמותת אפי – אספרגר ישראל

20:00  הרצאת הורה – "אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ" - ליווי לעבר זוגיות       

               אם לגבר צעיר, נשוי ובעל משפחה תשתף בתובנות ובשינויים בעמדותיה לאורך השנים.

20:30  – הפסקה

20:45  סדנה בקבוצות: בירור עמדות אישיות, תרגול שיח קשוב ואמפטיה

יונתן דרורי וידידיה זומר, מרכז הכוונה וייעוץ לזוגיות, עמותת אפי – אספרגר ישראל

21:30  שיתוף ועיבוד קבוצתי, זמן לשאלות והתייחסויות

22:00  סיום הערב
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תרומות מוכרות במס לשנת  2019 
שנת הכספים 2019 הגיעה כבר למחציתה ויש את הזדמנות לסייע לעמותה ולקבל זיכוי במס ע"פ סעיף 46 א'.

התרומות תאפשרנה לעמותה להמשיך ולהרחיב את פעילותה, ולסייע למאות צעירים ובוגרים עם אספרגר ומשפחותיהם.

 את התרומות ניתן לבצע  בכמה אמצעים :

1. באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר מאובטח :

  /https://secure.cardcom.solutions/e/RJM

 2. באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון למשרד העמותה בימים א' ב' ג' ד' בשעות הבוקר.

3. בהעברה בנקאית לחשבון העמותה : בנק הפועלים ,סניף 679 חשבון 232257 . לאחר ההעברה הבנקאית נא להעביר לנו מייל או
להתקשר טלפונית כדי שנוכל לעקוב אחר ההפקדה ונדע לאן לשלוח את הקבלה. 

4. ע"י המחאה  ע"ש :"עמותת אפי אספרגר" שניתן להעבר אישית או באמצעות דאר לכתובתנו עמותת אפי אספרגר רח' דיזנגוף 253
תל-אביב 6106710. 

 

קבוצה חברתית בחיפה
נפתחה בחיפה קבוצה חברתית קטנה ומיוחדת לאנשים עם קשיי תקשורת בגילאי 25-40.

מטרת הקבוצה היא בילוי חברתי משותף. הקבוצה נפגשת בימי רביעי אחת לשבועיים

בין השעות 19:45-21:45 בחיפה והאיזור.

מנחת הקבוצה היא רחלי בטן-חלבני, בעלת תואר ראשון בחינוך רגיל ומיוחד, מוסמכת כמנתחת התנהגות. בוגרת לימודי ייעוץ זוגי, גישור
משפחתי ותוכנית להכשרת מאמנים. בעלת 11 שנות נסיון בקידום ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי ומתן ייעוץ למשפחות ובוגרים בארץ

ובעולם.

לפרטים והרשמה : 04-8860886 /   052-4546929

 

בקרו באתר שלנו | בקרו בדף הפייסבוק שלנו |תשלום דמי חבר | עיגול לטובה
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