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ש"ח

הוצאת ספרים אח בע"מ ת.ד 170 .קרית ביאליק www.achbooks.co.il ach@netvision.net.il 04-8722096 04-8727227
לרגל השקת הספר "סיפור-חלום ,הפרעות יחסים ומטריצת החיילים" אנו מציעים את הספר במחיר של  71ש"ח לעותק במקום  118ש"ח
(הנחה של  ) 40%למזמינים ישירות בהוצאה או באתר
הוצאות משלוח (שליח עד הבית)  28ש"ח

להלן רשימת ספרים נוספים בתחום:

מחיר קטלוגי

מחיר הנחה

ספרים שרובי מעורב בעריכתם:
טיפול קבוצתי אנליטי בארץ חלב ודבש

עורכים :רובי פרידמן ,יעל דורון

קלאודיו נרי ,מלקול פיינס ,רובי פרידמן

טיפול אנליטי קבוצתי – מפגש מוחות

בר והרסט

128.-

90.-

138.-

97.-

138.-

97.-

138.-

97.-

148.-

104.-

168.-

109.-

128.-

90.-

138.-

97.-

משחקי זיכרון במסגרת טיפול קבוצתי

רובין דיינס
פעילויות קבוצתיות – רעיונות ודרכי טיפול

ג'ודית בלמונט

138.-

97.-

תהליכים ומבנה של קבוצות קטנות

סוזאן לונג

128.-

90.-

מיומנויות הנחיה לקבוצות – מדריך למנחה

מינה אורט ,מיקי זילברמן

128.-

90.-

טיפול קוגניטיבי קבוצתי – קווים מנחים ומשאבים לתרגול

מייקל פרי

138.-

97.-

יצירתיות בעבודה עם קבוצות

ג'רלאט פ .בנסון

138.-

97.-

 86רעיונות טיפול ואסטרטגיות מעשיות לארגז הכלים הטיפולי

ג'ודית בלמונט

148.-

104.-

הישרדות בקבוצות – היסודות של חברות בקבוצה

תומס דאגלס

138.-

97.-

היה היתה קבוצה – מדריך לניהול קבוצות מוצלחות והשתתפות בהן

קינדרד וקינדרד
המדריך למטפל הקבוצתי – שיעורי בית ,תמסירים ופעילויות לשימוש
בפסיכותרפיה  /דון וירס

138.-

97.-

138.-

97.-

88.-

66.-

138.126.-

97.88.-

פעילויות לעבודה קבוצתית  -המדריך לעבודה עם קשישים -

תהליך קבוצתי ,החלטה קבוצתית ,פעולה קבוצתית /

רוברט ס .ברון ,נורברט ל.קר.נורמן מילה

הכשרה למעורבות קבוצתית – תכנית הדרגתית
לסיוע לחולי נפש  /קתרין הרטל שאמבליס.PH.D,
מדריך למנחי קבוצות – פעילויות קבוצתיות
להתפתחות אישית  /שינה דובוסט ,פמלה נייט
התבגרות ונעורים  -מפגשים קבוצתיים לבני נוער

י.פזי ח.סרנה מ.רון

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בקבוצות

ביילניג ,מק'קייב ואנתוני

רון וינר
דרמה יוצרת בעבודה קבוצתית  /סו ג'נינגס

הגישה המוטיבציונית בקבוצות

כריסטופר ק .וגנר ,קארן ס .אינגרסול וכותבים נוספים

126.136.-

88.95.-

אימון יצירתי לפעילות קבוצתית – סוציודרמה ובניית צוותי עבודה

התערבויות בטיפול קבוצתי אנליטי  -מדריך

קנארד ,רוברטס ווינטר

138.-

97.-

עבודה קבוצתית עם לקויי למידה – דרמה יוצרת /

אנה צ'סנר

חלומות בפסיכותרפיה קבוצתית  -תיאוריה וטכניקה

מחיר קטלוגי

מחיר הנחה

120.138.-

84.97.-

דני וולש
המדריך לעבודה קבוצתית  /אנדי היקסון
הנחיה בקבוצה  -תרגילים מובנים לחיזוק המשפחה והקבוצה
מדריך למנחי קבוצות ,מדריכים מחנכים ,יועצים ומטפלים
עורכים :רון מקמאנוס וגלן ג'נינגס
משחקים יצירתיים בעבודה קבוצתית  /רובין דיינס
מחול ותנועה יוצרת בעבודה קבוצתית  /הלן פיין
פסיכותרפיה קבוצתית גישה פסיכו דינמית  -תפקידי
הקבוצתי  /ג' סקוט רוטאן ,וולטר נ.סטון
אמנות יצירתית בעבודה קבוצתית  /ג'ין קמפבל
טיפול קבוצתי במסגרות חברתיות  /ג'ולי פיליפס
מסע של חוויות  -פעילויות לקבוצה טיפולית
ד"ר רחל לב-ויזל וד"ר לאה קסן
פעילויות יצירתיות בעבודה קבוצתית  /אנדי היקסון
מבוא לתרפיה קבוצתית  -מדריך מעשי  /סקוט סיימון פר
יחסים בין קבוצתיים  /ברואר ומילר
כולנו על הגשר – ממשבר להזדמנות רב תרבותית – מדריך לעבודה
קבוצתית  /קיפניס ,שוורצר וברומיגר

138.128.128.138.136.128.-

97.90.90.97.95.90.-

88.138.138.128.-

66.97.97.90.-

98.-

73.-

ניתן להזמין טלפונית בכרטיס אשראי או באתר (עלות עד הבית –  28ש"ח
בכל כמות של ספרים)
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