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דברי פתיחה

חברים יקרים, 

לאחר קיץ של תוכנית השתלמויות עשירה ומוצלחת פנינו אל השנה החדשה הבאה עלינו 
לטובה. 

הקורונה עדיין איתנו אבל למדנו להפיק את המיטב מהמצב. גם הפעם השתדלנו להביא לפניכם 
תוכנית עשירה ומגוונת של הרצאות וקורסים שפורשים לפניכם היצע רחב ועדכני, תאורטי וקליני 
מעולם הטיפול הזוגי והמשפחתי. זאת הזדמנות ללמידה מעמיקה ורחבה בנושאים השונים וכל זה 

מבלי לצאת מהבית.

כמו בקיץ תוכנית ההשתלמויות לחודשים הקרובים תכלול שלוש סדרות:

הסדרה הכתומה: הינה סדרה של 5-4 מפגשים שעוסקים בהיכרות והעמקה בגישות קליניות ותאורטיות שונות 
מעולם הטיפול הזוגי והמשפחתי. ניתן להירשם לקורסים השונים לבחירתכם בעלות מסובסדת ומוזלת לחברי 

האגודה ובתשלום מלא למי שאינם חברי אגודה. משתתפי הקורס ייהנו ממגוון חומרים מקצועיים נלווים כגון מאמרים 
מקצועיים, מצגות וכדומה. 

הסדרה הירוקה: מאירה בזרקור נושאים שונים ומרחיבי דעת מעולמו המקצועי של המטפל הזוגי. הסדרה מורכבת מ- 3-2 
מפגשים המקיפים נושא מקצועי מסוים ו/או נותנים חשיפה לגישות תאורטיות שונות במטרה להעניק ידע, הבנה וכלים מעשיים 

וקליניים למטפל/ת. ניתן להירשם לקורסים הקצרים הכלולים בסדרה בעלות מסובסדת ומוזלת לחברי האגודה ובתשלום מלא למי 
שאינם חברי אגודה. 

הסדרה הכחולה: תעסוק העונה במגוון תכנים ממוקדים, עכשוויים ומעשירים מעולמות הטיפול הזוגי והמשפחתי, סדרה זו מוענקת 
ללא כל עלות לחברי האגודה, ובעלות סמלית ביותר למי שאינו חבר אגודה. ניתן להירשם באופן חופשי לסדרה במלואה או לכל 

הרצאה בנפרד. 

אנו מקווים שתמצאו בתוכן המגוון מענה מקצועי מרתק ומעשיר. 

שלכם וועדת השתלמויות

דר' חגית ירניצקי – יו"ר הוועדה 

שרה בוקסנבוים, גילה הרן, ללי לסרי וגלית פלדמן



זוויות ראייה 
פסיכואנליטיות 

בתהליכי הטיפול הזוגי
מנחה: שמואל גרזי

הגישות הפסיכואנליטיות השונות, אשר התפתחו בתוך הפסיכואנליזה, מאפשרות 
לטיפול הזוגי להתייחס למשמעויות מגוונות המתרחשות הן בתהליכי האינטראקציה הזוגית, 

והן במהלך הטיפול הזוגי. המודלים של הדחף, המודל הטופוגרפי והמודל הסטרוקטוראלי 
תרמו לנו נקודות ראות ראשוניות באשר לאינטראקציה הבין אישית. על כתפם נעמדו 

פסיכואנליטיקאים רבים אשר פיתחו גישות נוספות שמאפשרות הבנה של תהליכים באנליזות 
אישיות אך ניתן גם לגזור מהן הבנות ביחס לטיפול הזוגי. גישת יחסי אובייקט מבית מדרשם של 

מלני קליין, ביון וויניקוט ואחרים, מאפשרת לנו להתוודע לקשת מאוד רחבה של תהליכים שמקורם 
במפגש הבין אישי והמשכם בהפנמת יחסי האובייקט ומפנה את תשומת ליבנו הן לתהליכים פנימיים 

והן לתהליכים בין אישיים, מודעים ולא מודעים, כמו גם לתהליכים שהתרחשו ולתהליכים שלא התרחשו, 
לחוויות של חוסר, חוויות שלא הגיעו למודעות, שלא נוסחו ושהתרחשו לא רק בתוך כל סובייקט אלא גם 

במרחב הביניים שביניהם.

גישת פסיכולוגיית העצמי פתחה פתח להתייחסות אל רגשות וצרכים של העצמי)ים( המחפש)ים( ערך,התמזגות, זולת 
עצמי אמפטי וחומל. פה החסך תפס את מקום הקונפליקט.

על בסיס כל אלה התפתחה הגישה התייחסותית אשר מקבלת את הגישות שקדמו לה אך מוסיפה נדבכים מאוד מרכזיים, 
כמו ההעשרת הקשר הבין אישי הן במגמה של התמזגות והן במגמה של נפרדות. כמו כן נפתח מרחב של השתתפות המטפל 

בתהליכים המתרחשים בחדר הטיפול, כולל חשיפה של רגשותיו במידת הצורך והעיתוי המתאים. גישה מגוונת זו אפשרה הרחבה 
מאוד רצינית של חופש ההתערבות של המטפלים האישיים והזוגיים. מרחב הביניים שקיבל עתה אלומת אור משמעותית ביותר, 

מאפשר התייחסות לנושאים מאוד מורכבים כמו העיסוק בחוסר ובחסך.

מבנה הקורס: הקורס בנוי מארבעה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד. המפגשים יעסקו בגישות הפסיכואנליטיות השונות בהקשר 
הטיפול הזוגי, לעיתים תוך כדי מעברים מגישה לגישה. אולם ייעשה מאמץ לרכז את המפגשים כך שהמפגשים יעסקו בנושאים הבאים:

19.10 | יום שני | 19:00 - המפגש הראשון יעסוק במשמעויות טיפוליות עבור הטיפול הזוג על בסיס מורשתו של פרויד.

26.10 | יום שני | 19:00 - המפגש השני יתמקד במשמעויות של תאוריית יחסי האובייקט )על גווניה השונים( להבנת התהליכים הזוגיים.

2.11 | יום שני | 19:00 - המפגש השלישי יעסוק באימפליקציות של גישתם של וויניקוט ושל קוהוט ביחס לזוגיות. העצמי)ים( במרכז.

9.11 | יום שני | 19:00 - המפגש הרביעי יתמקד בהתייחסויות של הגישה ההתיחסותית לתהליכים שבין שני אנשים, בטיפול ומחוצה 
לו. ההתמקדות תהיה על מרחב הביניים של הזוגיות.

שמואל גרזי הוא פסיכולוג קליני מומחה וופסיכואנליטקאי מנחה, מלמד ומדריך בבתי הספר לפסיכותרפיה, מטפל בפסיכותרפיה 
ופסיכואנליזה אינדיבידואלית וכן בטיפול זוגי בגישה דינמית. עיקר הנושאים אותם שמואל מלמד ומדריך קשורים לתחום הרגשות 

בפסיכותרפיה. שמואל חבר באגודה של פסיכואנליטיקאים אירופאיים אשר עוסקים בטיפול ובכתיבה בתחום הטראומה. 

עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 570 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 500 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 670 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

 פוטותרפיה 
והשימוש בה בטיפול 

זוגי ומשפחתי
מנחה: ד"ר צביקה תורן

   We do not see things as they are, we see things as we are

כמעט כל צילום כולל בתוכו סיפור, פרטים מוטמנים שאינם מקבלים תשומת לב במבט חפוז. 
הצילום מפגיש אותנו שוב עם אירועים, דמויות ומצבים ומכיל שלושה רבדים של מידע: על 

המצולם, על המצלם, ועל מי שמתבונן. צילום הוא פעולה מרחיקה, מחד, ופעולה מקרבת, מאידך.

הנחות יסוד אלה נמצאות בבסיס המחשבה להיעזר בצילום בתהליכים טיפוליים בכלל ובטיפול 
משפחתי בפרט. כאשר בני זוג פונים לטיפול, פעמים רבות יש לכל אחד מהם סיפור רציף, הגיוני, 

מגובש, על מה שקרה ואיך הגיעו עד הנה. גם כאשר משפחה פונה לטיפול, ייתכן שיש סיפור מסודר 
אודות ה"תקלה המשפחתית" )למשל, מישהו מסוים הוא האשם בכל(. צילומים של בני הזוג או של המשפחה 

מכילים פרטים שיכולים לשפוך אור נוסף על המתרחש ולאפשר התבוננות מזווית אחרת, מה שיכול לסייע 
בהבנת התקשורת או במסגור מחדש של נתונים מסוימים. צילומי ילדות יכולים לסייע בהבנת השחזור המשפחתי, 

או באווירה המשפחתית וברגשות הדומיננטיים במשפחת המוצא. כמו כן, צילומים הנעשים במסגרת התהליך 
הטיפולי יכולים לייצר חוויה חדשה, אינטראקציות חדשות, שונות ומעוררות תקווה. אנחנו מזמינים אתכם להיכרות 

עם הפוטותרפיה והשימוש בה בעבודה הטיפולית. 

מבנה הקורס: הקורס מורכב מחמישה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד.

17.11 | יום שלישי | 19:00 - מפגש 1: "המצלמה היא מכשיר שמלמד אותנו להתבונן בלי מצלמה".המפגש יעסוק בחידוד 
הרגישות החזותית והבנת ההתבוננות.

24.11 | יום שלישי | 19:00 - מפגש 2: צילומי ילדות מכילים מידע רב המסייע בהבנת הקשיים העכשוויים.המפגש יתמקד בהתבוננות 
משותפת של בני הזוג בצילומי ילדות, כדרך להבנה הדדית ולהוספת נדבך באינטימיות הרגשית.

1.12 | יום שלישי | 19:00 - מפגש 3: "מילה...מעמידה פנים שאין היא מחסירה דבר. שהיא מכנסת, מקיפה, מכילה, אוצרת בתוכה. 
בעוד שאין היא אלא רסיס מן הסערה" ויסלבה שימבורסקה. המפגש יעסוק בצילום הטיפולי, בצילום ככלי הבעה וכמארגן את החוויה.

8.12 | יום שלישי | 19:00 - מפגש 4: במפגש נתמקד בצילום הזוגי ובהתבוננות משותפת בתמונות. מי הבמאי, מי המצלמ/ת ומה 
הסיפורים הישנים האוטומטיים והאפשרויות לסיפורים חדשים ושונים.

 15.12 | יום שלישי | 19:00 - מפגש 5: א. המשפחה מצטיידת במצלמות.
ב. המשפחה מארגנת תערוכות תמונות להתבוננות משותפת.

ד"ר צביקה תורן הוא פסיכולוג וצלם אמנותי. מנהל, זה שנים רבות, שרות פסיכולוגי חינוכי, מנחה סדנאות בכנסים מקצועיים, 
מפרסם עלון קבוע "מחדר המפגשים" לרשימת מנויים ומחבר הספר "בצלמנו כדמותנו" )2017(.

ביבליוגרפיה )חלקית( לקורס: אור, א. )2019(. עומק בשדה. הוצ' מוסררה. | ברג'ר, ג'. 2012(. על ההתבוננות. הוצ' פיתום. | תורן, צ. 
)2017(. בצלמנו כדמותנו. הוצ' אופיר ביכורים.

Akeret, R. )1973(. Photoanalysis. NY: Wyden Pub. | Hirsch, M. )2012(. Family Frames. Harvard Univ. Press.

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 570 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064 

אינטימיות מינית 
 בחיים זוגיים 

ארוכי טווח
מנחה: מיכל ניר

סדרת המפגשים תעסוק בתפר העדין שבין אינטימיות מינית ותשוקה, לבין חיים זוגיים 
ארוכי טווח. 

הסדרה תתבסס על ההנחה הפרדוקסלית, כי תשוקה ספונטנית הנה תולדה של מושקעות 
גבוהה מתמשכת, אישית וזוגית. נעסוק בתפר זה דרך הגישה הפסיכודינמית, בעיקר דרך הסתכלות 

ויניקוטיאנית. במערכות יחסים זוגיות אין דבר יותר עשיר ומרתק ובו זמנית- פגיע, מאשר אהבה 
ותשוקה. חווית האבדן מופנמת, המרחב המעברי בתשוקת המבוגר, אשר התהווה בינקות וממשיך 

להתהוות, הנה הבסיס לשימור ההתלהבות, הרגשות והמשחקיות.

יחסי מין מספקים ובריאים בבגרות תלויים על הערך המלא של מה שאבד ולכן, על מה שצריך ארגון מלא 
מחדש באופן חדש. מבוגרים אשר נשארים נוקשים ביכולתם לרכוש תשוקה זו, תלויים באבדן וייתכן כי לא יוכלו 

להתאבל במלואו ולכן לא יוכלו לרכוש במלואה את חייהם הארוטיים עם אחר אהוב. 

תשוקה מינית במסגרת קשר אינטימי ארוך טווח, הנה מורכבת ודורשת מושקעות אישית והדדית. היכולת לעזור לבני הזוג 
לשמר אותה במרחב המעברי גם בתקופות שחונות, הנה ליבת הסדרה וליבת העבודה הטיפולית. נתמקד בהבנה ובהיבטים 

שלה בעבודה הטיפולית.

נתבונן יחד במרחבים ארוכים של זוגיות )עשר, עשרים, ארבעים שנה יחד....( ובשימור וחידוש התשוקה בתוכם. נגלה ש"הנסיכה 
הקסומה" התבגרה וש"איניגו מונטויה" עבר להומלנד, אבל ההבטחה הראשונית "As you wish" היא בבסיס שימור התשוקה. ההבטחה 

העמוקה לאמון, התמסרות והנתנות הדדית.

מבנה הקורס: הקורס בנוי מארבעה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד.

18.11 | יום רביעי | 9:30 - המפגש הראשון יעסוק באבחנה בין סוגי מיניות והשלכותיהן על המחויבות לתשוקה בקשר.

25.11 | יום רביעי | 9:30 - המפגש השני יתמקד במודלים של תשוקה בקשרים ארוכי טווח.

2.12 | יום רביעי | 9:30 - המפגש השלישי יעסוק במקומן של פנטזיות מיניות בתשוקה המינית.

9.12 | יום רביעי | 9:30 - המפגש הרביעי יתמקד בעבודה עם סודות מיניים במרחב הפסיכוסומטי.

מיכל ניר היא עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול זוגי, משפחתי ומיני, פסיכותרפיה- פסיכואנליטית. מרצה 
ומרכזת את התכנית לטיפול מיני באוניברסיטת בר אילן, לימודי המשך. מרצה בתכנית לטיפול זוגי ומשפחתי ופסיכותרפיה ממוקדת 

באוניברסיטת בר-אילן וב"שילובים".

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 570 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

 AEDP זוויות התבוננות ועשייה בגישת
פסיכותרפיה דינמית-חווייתית מואצת: 

קורס העשרה לשכלול מיומנויות בטיפול פרטני וזוגי
מנחה: עידית רונן-סתר

סדרת המפגשים תעסוק בשאלות שונות המנקרות בראשנו, כמו: כיצד לסייע 
למטופלים בבדידותם בסבלם האישי, כיצד להתמודד באופן יעיל ואמפתי עם 

מנגנוני הגנה בחדר, ועל אף כל התובנות – איך המטופלים יחושו טוב יותר?

על הגישה: גישת ה AEDP הינה גישה טיפולית הרותמת את הכוחות המולדים של האדם 
לתהליכי החלמה מקשיים רגשיים וטראומה. הטיפול מזמין את המטופל אל עבודה ממוקדת-

חוויה בהיבטים רגשיים, גופניים ובין-אישיים. באמצעות עבודה משותפת המכוונת לחוויה של 
המטופל ולעיבוד חווייתי עמוק, וכן, על ידי יחסים המאופיינים בחוויית בטחון וצמידות המפיגים 

את חווית הבדידות, המטפל עוזר למטופל לשקם את חוויית העצמי האותנטית שלו ולאסוף חוויות של 
חיוניות, חוסן וצמיחה. הגישה מתבססת על מספר תחומי ידע ומאחדת אותם לכדי אינטגרציה עשירה, 

לכידה ומורכבת. בין היתר, על נוירו-ביולוגיה בין-אישית, תיאוריית ההתקשרות, ידע מבוסס מחקר מתחום 
מדעי המוח העוסקים ברגשות, וגישות מבוססות מיקוד גופני. היא פותחה על ידי דר’ דיאנה פושה, אחת מחוקרי 

הטיפול בטראומה המובילים בעולם. כיום, מודל הגישה עומד בחוד החנית של הגישות הטיפוליות העכשוויות, 
ומציע מקצועיות, דיוק ותקווה למטופלים רבים, תוך שילוב ישים עם גישות אחרות, מבחינה תיאורטית ומעשית.

מבנה הקורס: ההשתלמות תכלול 4 מפגשים בני שעה וחצי שבמסגרתם נעסוק בארבעה היבטים שרלוונטיים לכל מפגש 
טיפולי, בין אם הוא פרטני או זוגי, דרך זווית ההתבוננות של ה AEDP, פסיכותרפיה דינמית חווייתית מואצת. במפגשים ישולבו 

הבנות תיאורטיות המסייעות להבנת הסוגיות, ומיומנויות התערבות מותאמות ויעילות. זאת, בכדי לייצר עם המטופל מפגש 
טיפולי קרוב-חוויה ורגש. כל היבט יודגם בתיאורים מעבודה טיפולית אינדיבידואלית ומעבודה טיפולית עם זוג. 

29.11 | יום ראשון | 9:30 - המפגש הראשון יעסוק בהתמודדות עם בדידותו של המטופל, בסבלו האישי ובהפגת הבדידות 
באמצעים מדויקים. המפגש יכלול דוגמאות הן מהעבודה הפרטנית והן מהזוגית. 

 .AEDP 6.12 | יום ראשון | 9:30 - המפגש השני יעסוק בהגנות ובחרדות, בפרט: מיומנויות המסת הגנות בגישת

20.12 | יום ראשון | 9:30 - המפגש השלישי  יעסוק במגע עם רגש מתוך ה"אני המיטבי" של המטופלים.

27.12 | יום ראשון | 9:30 - המפגש הרביעי יעסוק בעמדת המטפל כהורה מיטיב - מרכיבים פרקטיים להובלת צמיחה מיטבית.

למי מיועדת הסדנה: הסדנה מיועדת לכל איש טיפול, המתעניין ביצירת תהליכי שינוי עם המטופל דרך חוויות רגשיות. ידע בסיסי 
בגישה זו יכול לסייע, אך לא מחויב לצורך המפגשים הללו. 

מאחר והלמידה היא אינטראקטיבית עם משתתפי הקבוצה, ההרשמה לסדנת ההעשרה מצריכה נוכחות דיגיטלית עם מצלמה, 
המנכיחה את המשתתף. משתתפי הקורס יוכלו לקבל הקלטה של המפגשים לצרכי לימוד עצמי.

עדית רונן-סתר, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מוסמכת בגישת AEDP כמטפלת וכמדריכה, ונציגת הגישה בישראל מטעם המכון 
הבינלאומי. עדית מלמדת ומדריכה את הגישה בחמש השנים האחרונות, בקרב מטפלים בארץ ובחו"ל. 

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 570 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

שינוי טרנספורמטיבי ממוקד מפגש 
בסדרת מפגשים חדשה העוסקת 

בטיפול בקשר בינאישי
מנחה: הדי שלייפר

סדרת המפגשים החדשה בהנחייתה של הדי שלייפר תעסוק בגישת הטרנספורמציה 
ממוקדת מפגש בהקשר של טיפול זוגי/משפחתי/בינאישי. מדובר על מודל 

אינטגרטיבי בצומת שבין הפילוסופיה, התיאוריה הקלינית, המתודולוגיה הארגונית 
והנוירוביולוגיה ההתייחסותית. ארבעת עמודי התווך של המודל הם: הפילוסופיה של מרטין 

בובר, התיאוריה והפרקטיקה של גישת האימגו, הממצאים החדשים ביותר של הנוירו-ביולוגיה 
ההתייחסותית והתחקיר המוקיר שמלמד אותנו על הרחבת "העין המוקירה" שלנו והתמקדות 

בחוזקות ובמשאבים שלנו. 

'Encounter-centered Couples Therapy' שמה לה למטרה לסייע לזוגות/ בני משפחה לחוות קשר 
חי, שמח ועשיר תוך כדי עזרה זה לזה לצמוח ולפתח את האינטליגנציה והבשלות ההתייחסותית שלהם. 

המיומנות ההתייחסותית של "שפה לימבית" מאפשרת שינוי פנימי ויוצרת את ההבחנה בין קשר של 
"התמודדות הישרדותית" ובין חיים "חיים מלאים".

הדי תציג את המודל הבסיסי שפיתחה בעבודה עם זוגות ותרחיב אותו לעבודה עם "זוגות" של בני משפחה 
נוספים: אם -בת, הורה - ילדים בוגרים ועוד.

לכל זה, תוסיף הדי מניסיונה החדש בעבודה הטיפולית דרך המרחב החדש- מרחב הזום.

מבנה הקורס: הקורס בנוי מארבעה מפגשים בני שעה וחצי במהלכם הדי תלמד את מפת הדרכים במסע של הזוג/ המשפחה 
לקראת "שינוי טרנספורמטיבי". במהלך המפגשים נחדד את ההבחנה בין "counteractive change" שהוא שינוי מצטבר וזקוק לניהול 

מתמשך, לבין "transformational change" שינוי שאותו הדי מכנה למידה ברמה 3. דרך ההרצאות והתרגול בקבוצות קטנות ירכשו 
המשתתפים מיומנות ב"החזקת המרחב" עבור הזוגות והמשפחות, כמו גם התמקמות בעמדה טיפולית בטוחה יותר, מחזיקה ומכילה. 

 בסיום הקורס יוכלו המשתתפים:
לנצל את מפת הדרכים המותווית היטב כדי לעזור לזוגות והמשפחות בהם הם מטפלים לנקוט בצעדים יצירתיים א. 

לכוון קשר בריא ויצירתי.
להעריך את האקלים ב"מרחב שבין" במערכת היחסים הזוגית והמשפחתית כדרך עבור המטפל לסייע ביצירת "גן ב. 

עדן בטוח" מול "אזור המלחמה".
להשתמש בטכניקות מעשיות שיעזרו לזוגות ולמשפחות להגדיל את טווח הקשב, המיקוד, הריכוז והנוכחות ג. 

המלאה של האחד מול השני. 
להשתמש במרחב ה"זום" כמרחב טיפולי/משחקי חדש.ד. 

מועדי הקורס: ימי שני, 21.12 / 28.12 / 4.1 / 11.1 בשעות 19:30-21:00 )משך כל מפגש 90 ד'(

הדי שלייפר היא פסיכולוגית קלינית עם מעל 40 שנה של ניסיון מקצועי. הדי נחשבת ל"מאסטר" בטיפול זוגי. במשך שנים לימדה 
והכשירה מטפלים זוגיים ברחבי העולם בשיתוף עם בעלה יומי, בתחילה בגישת האימגו ובהמשך בגישת תרפיית המפגש, שיטה 

ייחודית להתפתחות ולצמיחה זוגית אותה פיתחה במהלך השנים והיא מלמדת אותה בסדנאות למטפלים ובהרצאות במדיה העולמית.

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 100 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 200 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

יישום עקרונות המודל ההתפתחותי וההתייחסותי 
להדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי

מנחה: ד"ר חגית שטרן

לעיתים, מדריכים שואלים את עצמם כיצד להתאים את סגנון ההדרכה שלהם לצרכים 
הייחודיים של המטפל המודרך, לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא מבחינה מקצועית, 
למאפייניו האישיים, למסגרת בה הוא עובד, למקרים בהם הוא מטפל ועוד. בד בבד, 

מדריכים שואפים לפתח סגנון אישי בהדרכה שמשקף את עמדותיהם, את ה"אני מאמין" 
המקצועי שלהם, ואת נטיות ליבם בכל הקשור לטיפול ולהדרכה. מטרת ההשתלמות הנוכחית 
הינה להציע לכם, מדריכים ומדריכים לעתיד, לרענן את ההתבוננות העצמית שלכם דרך זווית 

ההסתכלות הייחודית שיש למודלים התפתחותיים והתייחסותיים להציע לגבי תהליכי הדרכה בטיפול 
משפחתי. זוהי הזדמנות לבחון מחדש את סגנון ההדרכה האישי שלכם, לשכלל ולפתח אותו לכיוונים 

נוספים, ולהתאים אותו לצרכים הייחודיים שלכם ושל המודרכים שלכם.

מבנה ההשתלמות: ההשתלמות תכלול שני מפגשים בני שעה וחצי כל אחד ותעסוק בסקירת המגמות 
וההתפתחויות בתחום ההדרכה בטיפול משפחתי וכיצד מגמות אלו השפיעו על התפתחות מודלים להערכת התפתחותו 

המקצועית של המודרך. בנוסף, נעסוק בסקירת המודל ההתייחסותי להדרכה, המדגיש עקרונות של שיתוף, הדדיות ומיקוד 
ביחסים בקשר ההדרכתי ותרומתם להתפתחותו המקצועית של המודרך. מתוך שילוב עקרונות של מודלים אלו, נבחן כיצד 

מדריכים ומדריכים לעתיד יוכלו להעמיק בהבנת הצרכים הלימודיים והבין אישיים של מודרכים בטיפול משפחתי ולהתאים את 
המענים לצרכיהם באופן מיטבי.  

20.10 | יום שלישי | 19:00 - המפגש הראשון יעסוק בהתפתחויות ומגמות בתחום ההדרכה בטיפול משפחתי, בהקבלה 
להתפתחויות בתחום הטיפול המשפחתי עצמו. כחלק מהתפתחויות אלו, נבחן מודלים התפתחותיים להערכת התפתחות מקצועית 

של מטפלים משפחתיים וכיצד ניתן להבין בעזרתם את המאפיינים של המטפל המשפחתי ואת צרכיו בתהליך הלמידה וביחסי 
ההדרכה בכל שלב התפתחותי.

27.10 | יום שלישי | 19:00 - המפגש השני יעסוק בעקרונות הגישה ההתייחסותית בטיפול ובמודל ההתייחסותי להדרכה במקצועות 
הטיפול. נבחן כיצד ניתן ליישם עקרונות מתוך המודל אל הדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי, מתוך התבוננות בשלבי התפתחות שונים של 

מודרכים. יוצג מודל המשלב בין התבוננות התפתחותית והתייחסותית בהדרכה בטיפול משפחתי.

ד"ר חגית שטרן - עו"ס, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת, בעלת ניסיון בהכשרה והדרכת מטפלים 
ומדריכים בטיפול משפחתי, חוקרת בתחום ההדרכה בטיפול משפחתי.

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


עלות הקורס לחברי אגודה: 150 ₪ | עלות הקורס לאורחים: 300 ₪
להרשמה מראש באתר לחצו כאן

ניתן גם להרשם טלפונית: 09-7467064

התפיסה המערכתית- פונקציונלית - דיאלקטית: 
הדרך לטיפול אינטגרטיבי חוצה גישות

מנחה: פרופ' משה אלמגור-טיקוצקי  

בואו להכיר דרך טיפול אשר תאפשר לכם להרחיב את נקודת המבט ותפיסת המטופל 
מעבר לתפיסתו בעיניים המסורתיות.

הגישה המערכתית-דיאלקטית פונקציונלית נשענת על שלושה יסודות: הראשון הוא ההבנה 
שהאדם שואף לממש את צרכיו הבסיסיים לסדר, ביטחון, שייכות וזהות באמצעות ההתאמה 

לסביבה בה הוא חי. היסוד השני הוא ההבנה שהתנהגותו של האדם בין אם היא מודעת או לא, 
היא פונקציונלית למימוש הצרכים הנ"ל. היסוד השלישי הוא ההבנה שלהתנהגותו של האדם יש 

משמעויות שונות והפוכות הניתנות להבנה על בסיס הגישה הדיאלקטית. 

זוג מגיע לטיפול ומתלונן כי המריבות ביניהם הן קשות ועלולות להוביל להתפרקות הקשר. המטפל מבין 
כי למריבה יש משמעות דיאלקטית. בקשה למרחק, אך יחד עם זאת בקשה לקרבה. כאשר הבנה זו מונחלת 
למטופלים, הם מבינים שהקושי אינו במריבות אלא בדרך בה הם מבטאים את הצורך בקרבה. הבנה זו היא 

אופטימית ומעודדת ומאפשרת לבני הזוג לשנות את דפוסי ההתנהגות במטרה לאפשר קרבה נוחה יותר לשניהם. 
כאשר ילד מופנה לטיפול, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שיש סבירות גבוהה לקושי במערכת היחסים במשפחה וכי הילד 

הוא נציגה של הבעיה. הבנה זו מוליכה למסקנה שהילד הסובל הוא, למעשה, הדמות החזקה במשפחה וכי ההתנהגות שלו 
פונקציונלית לעזור להורים לשמור על יציבות המשפחה.

מבנה ההשתלמות: ההשתלמות תכלול שלשה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד בהם נכיר את המושגים התיאורטיים ונראה איך הם 
תורמים לעבודה עם היחיד, הזוג והמשפחה, תוך שימוש במסגרת תיאורטית אחידה וקוהרנטית.  

1.11 | יום ראשון | 9:30 - במפגש הראשון נלמד על תפיסת המערכת בהקשרה של הגישה ועל מושג הפונקציונליות.

8.11 | יום ראשון | 9:30 - במפגש השני נלמד על התפיסה הדיאלקטית ואיך כל המושגים משתלבים בתהליך הטיפולי.

15.11 | יום ראשון | 9:30 - במפגש השלישי ננתח טיפולים ונראה איך השימוש בגישה משנה את אבחנת הכניסה לטיפול ותורם 
למיקודו של הטיפול וקיצורו.

פרופ' משה אלמגור-טיקוצקי - הוא פסיכולוג קליני בכיר, מדריך מוסמך בטיפול משפחתי וטיפול התנהגותי-קוגניטיבי, מדריך 
בפסיכולוגיה קלינית - טיפול ואבחון פרופ' )אמריטוס(, אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה. יו"ר האגודה הישראלית לטיפול זוגי 

ומשפחתי.
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שילוב התערבויות 
מ-CBT והטיפול המבני 

בטיפול הזוגי
מנחה: יששכר עשת 

 לזוגות שמגיעים לטיפול זוגי מטרות שונות, כמו, איחוי הקרעים בקשר הזוגי, מריבות 
וקונפליקטים, לבחון אם להמשיך את הקשר הזוגי או לפרק אותו וכו..לא אחת מטרות 

שני בני הזוג שונות כאשר אחד מטרתו לפרק את הקשר והשני לחזקו. זוגיות נבנית משני 
אנשים שונים כשהנחת היסוד הבסיסית היא שהם יוצרים מערכת/מבנה של חיים משותפות 
שאותה לא הכירו קודם, ובמקביל, בני הזוג גם אמורים לחוות תשוקה, אהבה האחר, ומחויבות 

לקשר. כדי ש"המבנה" יתקיים בני הזוג אמורים להתאים את עצמם זה לזה. התאמה לזולת מחייבת 
להסכים לשינוי מחשבות ואמונות יסוד, הרגלי חיים, יכולת להיות מווסת רגשית ויכולת להתפשר. 

הטיפול הזוגי מבוסס CBT והטיפול המבני יעסקו בקשר הזוגי תוך התייחסות לאופן השונה בו בני הזוג 
מתבוננים על עצמם ועל האינטרקציה ביניהם במטרה ליצור התאמות ולהקנות להם כישורים שיאפשרו 

להם להתמודד בצורה טובה יותר עם הקשיים והקונפליקטים שמתעוררים ביניהם.

 CBT-הסדנא בנויה משני מפגשים, במהלכם נלמד, שלב אחרי שלב, איך להשתמש ולשלב התערבויות מעולם ה
והטיפול המבני על לעזור לזוגות.

בשלב הראשון נספק הסבר פסיכו-חינוכי ונבנה ברית טיפולית בהסכמה: 
על מטרות הטיפולא. 
על האמצעים הטיפוליים להשגת המטרות. אמצעי טיפול הכרחי הוא המוכנות של בני הזוג לבצע תהליכי שינוי ב. 

בעצמם. 
על האפשרות לדון, להיות קשוב ולבצע התאמות, אם למטופל או למטפל מתעוררים קשיים בתהליך הטיפולי. ג. 

התערבויות אלו באות בנוסף לאפשרות להבין תהליכי העברה והעברה נגדית. 

בשלב השני להקל על בני הזוג את מצוקת המצב הזוגי, באמצעות המלצות התנהגויות שיש להם ביסוס מחקרי. בעיקר באמצעות 
ארבעת הורסי הזוגיות של גוטמן וסילבר.

בשלב השלישי שהוא לב הטיפול, לסייע לבני הזוג לרכוש כישורים שונים: 1. יכולת לשאת רגשות לא נוחים מבלי להימנע או לפעול 
מתוכם. 2. יכולת לחבר מחשבות לעובדות ולהגמיש מחשבות. 3. לזהות אמונות יסוד נוקשות לגבי זוגיות ולהגמיש אותן 4. לחיות 
בקשיבות עם היש ולא אם מה שרוצים שיהיה. 5. לזהות מצבים רגשיים מאיימים ולפתח יכולת להשהות תגובה, ולהציע פתרונות 

של פשרה לבעיות שעלו. 

בשלב הרביעי מביאים בני הזוג קשיים ועימותים מן היום יום שלהם, ובעזרת הכישורים שרכשו, להתמודד איתם בדרך חדשה 
שיוצרת דפוסי גירוי תגובה מיטיבים. 

נושאים מיוחדים שיש לתת עליהם דעת מיוחדת הם: אלימות, אי-פוריות, בגידות, מחלות מסוכנות וכרוניות, וכן מצבי משבר. מצבים 
 .CBT-אלו יכולים הזדמנויות לצמיחת המטפל, בעזרת המטפל המפעיל התערבויות מעולם ה

יששכר עשת הוא פסיכולוג קליני ורפואי. מטפל ומדריך מומחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי חבר באיט"ה, מטפל ומדריך זוגי 
ומשפחתי מוסמך ומומחה בהיפנוזה, מלמד ומדריך במחלקה לרפואת משפחה בעפולה ובמסגרות טיפוליות שונות. יששכר כתב 

ספרים בנושא הורות, כותב מאמרים בויקירפואה ובפסיכו אקטואליה ומרבה להרצות בפורומים מקצועיים שונים. בעל האתר “לרפא 
את יצירי כפיך”.

מועדי המפגשים: ימי שני, 9:30, 30.11 ו- 7.12 
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 ממעגל )cycle( שלילי של רדיפה/הימנעות - 
שליטה/כניעה לאינטימיות 

כיצד הבנת צורכי התקשרות וזהות יכולה לשנות יחסים
מנחה: מירי שכנאי  

אנשים מחפשים התקשרות כדי להרגיש בטוחים ומחפשים תיקוף בכדי להרגיש 

הערכה. שני צרכים חשובים אלה, אחד לביטחון והאחר לתיקוף הזהות, נוכחים מהלידה 

עד המוות, ובבגרות, שניהם תורמים ליצירת ושמירת הרווחה האישית )ג'ונסון ולס גרינברג(. 

קרבה וחיבור לבן זוג מסייע לנו לווסת את החרדה ולהרגיש ביטחון. בנוסף, "כמו שהגוף זקוק 

לחמצן" )קוהוט, 1984(, אנשים מחפשים מאחרים אמפתיה, תיקוף, אישור, והודאה באמיתות, 

כדי לקיים תחושת זהות וגיבוש-עצמי.  

כאשר הצרכים להתקשרות וזהות לא מקבלים מענה בזוגיות, האינטראקציות מתפתחות במהירות 

לסייקלים של אינטראקציה שלילית. 

מבנה ההשתלמות: ההשתלמות תכלול שני מפגשים בני שעה וחצי במהלכם נלמד לחדד את המיומנויות שלנו 

כמטפלים בזיהוי וטיפול בסייקלים - השליליים מנקודת מוצא המשלבת בין העבודה המערכתית והאינדיווידואלית 

בטיפול ממוקד רגש.

23.12 | יום רביעי | 19:00 - במפגש הראשון נתמקד בתיאור של מעגל שלילי שמתרחש במימד ההשתייכות, היכן 

שהדאגה המרכזית של בני הזוג היא יחסי התקשרות.  בסייקל הכי רווח נראה בן זוג מאשים או תובעני באינטראקציה עם בן 

זוג הגנתי או מרחיק )רודף/נמנע(.

30.12 | יום רביעי | 19:00 - במפגש השני אתמקד בסייקל שלילי במימד ההשפעה היכן שהדאגה קשורה לזהות. הסיקל הכללי הנפוץ 

ביותר בהקשר לזהות, כוח, שליטה, כולל דאגות הנוגעות בעמידה או הגנה על הזהות, גבולות, או פוזיציה. בדפוס הקלאסי, בן זוג אחד 

שולט, מפקח, או מגדיר את המציאות, והאחר נכנע או מעכב/דוחה לעתיד )שולט/נכנע(.

ההשתלמות תתבסס על פרקים 7-8 בספרם של גרינברג וגולדמן 

Emotion- Focused Couples Therapy – The Dynamics of Emotion, Love and Power, Leslie S. Greenberg &  Rhonda N. 

Goldman )2008(.

מירי שכנאי - עובדת סוציאלית )Msw(, מטפלת ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת. מומחית בגישת האימגו ותאוריה 

ה-EFT-C -טיפול זוגי ממוקד רגש. מתרגמת ויחד עם שמואל גרזי עורכת מדעית של הספר "קשרים והקשרים - גישת המערכות 

האינטרסובייקטיבית בטיפול הזוגי )דויד שדוק, 2011(. מעל 20 שנה עבדתי בתחנה הפסיכולוגית בקיבוץ גבעת חיים איחוד וכיום 

בעלת קליניקה פרטית בקיסריה.
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מי רוצה להיות מטפל/ת נינג׳ה? 
כישורי אילתור למטפלים/ות זוגיים ומשפחתיים 

מנחה: ד"ר עשהאל רומנלי  

להיות מטפל/ת זה לא פשוט: אחריות, עומס, מצבי חירום, טראומות, אוכלוסיות קשות 

ועוד. מורכבות זו יוצרת אצל רובנו עייפות, שחיקה, שעמום ואף אפטיות או ציניות. 

מה יכול למנוע שחיקה זו? משחקיות, אילתור וספונטניות!

היכולת לאלתר ולהיות ספונטני בטיפול הוא מרכיב קריטי ליצירת ברית טיפולית, הצלחת הטיפול, 

והנאת הלקוחות והמטפל/ת. רגעים אילתור משמעותיים )Now Moments( מייצרים חוויה חדשה 

עבור הלקוח והקלינאי/ת, ובכך משנים תבניות חשיבה והתנהגות, כמו גם מעודדים גדילה ולקיחת 

אחריות. רגעים אלה אינם ניתנים לתכנון, והם תוצאה של פתיחות ויכולת האילתור של הקלינאי/ת תוך כדי 

הקשבה לחווית הפונה. הכשרה הנינג׳ה היא פרי מחקר דוקטורט, ומבוססת על תיאוריות וכלים מוכחים מעולם 

האילתור התיאטרלי, פסיכותרפיה והאימון. 

כישורי אילתור מהווים תוספת חיונית לגישה הטיפולית הייחודית של כל מטפל/ת. החדשות הטובות הן שכל אחד 

ואחת יכולים ללמוד, לתרגל ולשפר את כישורי האילתור שלהם/ן בכדי להגביר את יעילות, חיות והנאה בטיפול.

הסדנה תחל עם הסבר תיאורתי מקיף על חשיבות ומשמעות של אילתור בעבודה קלינית עם זוגות ומשפחות. לאחר מכן 

תהיה הדגמה חיה של כישורי אילתור ושאלות ותשובות. אין צורך בניסיון תיאטרלי או אילתורי קודם, נדרשת רק פתיחות, 

משחקיות וסקרנות.

4.12 | יום שישי | 9:00 - הסדנה תמשך כ- 3.5 שעות.

ד״ר עשהאל רומנלי - עו״ס, מטפל ומדריך זוגי ומשפחתי מוסמך, מרצה ומנחה בארץ ובעולם ומנהל מכון המרחב הפוטנציאלי 

להעשרת יחסים. מומחה בהכשרת מטפלים ומטפלות בכישורי אילתור תיאטרליים.  בעבודתו הוא משלב בין עולם הטיפול, החינוך 

והאומנויות. עשהאל עובד בקליניקה פרטית בכפר סבא ובירושלים, ומפרסם בלוג מקורי באתר Psychology Today ובערוץ היוטוב 

של המרחב הפוטנציאלי.
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15.10 | 19:30 | המשפחות של התנ"ך
באמצעות עיון מעמיק בסיפורי המקרא נצלול לעומק חייהם ונפשם של הזוגות והמשפחות החשובות 

ביותר של התנ"ך. נכיר את המשברים והתהליכים הזוגיים שעוברות כל אחת מהדמויות, נתבונן על 
המשברים הבין דוריים ביחסים של האבות והאמהות של ספר בראשית, ונפגוש את ההזדמנות לתיקון 

שמגיעים אליה הגיבורים והגיבורות במסע החיים. 

זהו מסע של לימוד וגילוי עצמי, המשלב חקירה ספרותית, מדרשית וכן התבוננות על מצבים שונים מן הזווית של 
הטיפול הזוגי והמשפחתי. 

מדובר בקריאה ייחודית שפיתח דב אלבוים בעשור האחרון ובאה לידי ביטוי בספריו השונים: "חיי עם האבות" ו"מסע 
בחלל הפנוי". במסגרת קריאה זו נעזר אלבוים בסוגי פרשנות שונים של המקרא, החל מהפרשנים המסורתיים כגון, 

מדרש, תלמוד וקבלה, ועד למפרשים מודרניים וחילוניים בני זמננו. כרמית אלבוים תוסיף את התבוננותה מתוך השדה 
הטיפולי.

דב אלבוים בשיתוף עם כרמית אלבוים )מטפלת זוגית ומשפחתית(

22.10 | 19:30 | המשפחה המתעלה על התרבות
חלק מן המצוקות שאנו נתקלים בהם במשפחה לא ייפתרו לפני שנפענח את תפקידה של המשפחה במערכת החברתית והתרבותית 

שבהן בעיותיה נוצרות או נשמרות. אילו אמונות שווא של התרבות המשפחה משרתת? כיצד מגייסים את המשפחה להתמודד עם 
נורמות ולחצים חברתיים הרסניים ולהתעלות עליהם?

המשפחה שאינה שמה גבולות מאמינה בקבלה כערך חברתי עליון. המשפחה המאמצת כבלעדית תרבות "ווינרית", תדכא את הילד 
ה"לוזר". המשפחה המאמינה בערכי השליטה החברתיים, תחמיר את הטראומה של בן המשפחה הנושא זיכרון של חוסר אונים. הילד 
שאסור לו לדאוג לצרכיו הוא לפעמים תוצר של  משפחה שהפנימה תרבות "ערכית" נוקשה. ובמשפחה שבה מאמינים שאושר הוא 

הערך העליון, מתגרשים במשבר הזוגי הראשון.

ד"ר יאיר כספי מנהל תכנית לטיפול קבוצתי ומחברם של "הילד שכמעט הציל את אמו", "ניסיון" ו"לדרוש אלוהים". עסק בהדרכה, 
הוראה, ניהול וטיפול במרפאה הפסיכיאטרית של הדסה, שירות המבחן למבוגרים, האיגוד הירושלמי למאבק בסמים ,שרותי בריאות 

הנפש של "מכבי" ו"מאוחדת", אוניברסיטת תל אביב, והאוניברסיטה העברית.  

5.11 | 19:30 | "הילד שלי מכור למסכים": כשהתנהגות שגרתית הופכת לתלות
איך לזהות התמכרויות בכלל? מהו שימוש לרעה? מה מאפיין ספציפית את ההתמכרות למסכים? מדוע טיפול משפחתי הינו מרכיב 

חשוב בטיפול? בהרצאה אדון בנושאים כגון שותפי תלות, הגישה המוטיבציונית ובדרכי הטיפול היעילות

ד"ר אילן טל, רופא פסיכיאטר מומחה, מנהל מרכז ד"ר טל – המרכז הפרטי הגדול בישראל לתמיכה רגשית ונפשית ולטיפול 
אמבולטורי רב תחומי. המרכז משלב בתוכו טיפול זוגי ומשפחתי כחלק אינטגרלי בטיפול. ד"ר טל הוא מזכיר החברה לבריאות הנפש 

בקהילה של ההסתדרות הרפואית

הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה ובעלות של 30 ₪ למפגש . 1
לאורחים

ניתן להירשם לכל הרצאה בנפרד או מראש לסדרה כולה. 2
לא ניתן יהיה לצפות בהרצאה ללא הרשמה מראש. 3

על משפחה וזוגיות: 
התבוננות עכשווית על 
סוגיות ייחודיות מעולם 

הטיפול המשפחתי והזוגי. 

להרשמה מראש לסדרה כולה לחברי האגודה לחצו כאן
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26.11 | 19:30 | העיניים המשפחתיות – טיפול 
EMDR עם זוגות ומשפחות 

שיטת הEMDR שימשה בתחילה בעיקר עבור התמודדות עם אירועים 
טראומתיים אקוטיים ברמה הפרטנית. בהמשך, פותחו פרוטוקולים 

ושיטות עבודה המתאימים למצבים קליניים נוספים כגון תבניות 
חשיבה, הרגלים וכן קשיים שונים ונוספים בתחום בריאות הנפש. מודל ה

AIP העומד בבסיס השיטה מספק הבנה עמוקה של תפקיד הזיכרונות הלא 
מעובדים והשפעתם על התנהגות האדם ועל בריאותו הנפשית. בשנים האחרונות 

הולך ומתפתח בסיס ידע רחב הקשור ליישומים של השיטה בעבודה עם זוגות 
ומשפחות במצבי מצוקה שונים: אקוטיים, מתמשכים וכרוניים כמו גם תבניות חשיבה 

משפחתיות וזוגיות עמן יש צורך לסייע לזוג או למשפחה להתמודד. בהרצאה נתבונן על 
הפרט, הזוג והמשפחה כמערכת שלמה שמודל הAIP יכול להסביר בצורה מועילה ברמה 
הקלינית והפרקטית. יינתן מקום להסבר בסיסי על התיאוריה אודות הטראומה הנמצאת 

בבסיס השיטה, הסבר על יישומים שונים של השיטה עם זוגות ומשפחות וכן דוגמאות קליניות 
אשר יבהירו את דרכי העבודה השונות.  

תולי פלינט, עו"ס קליני ומטפל זוגי ומשפחתי ,דוקטורנט במחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר-
אילן. מטפל קבוצתי, מדריך EMDR, מטפל בשיטת Somatic Experiencing, טיפול נרטיבי וכן במשוב 
ביולוגי. משלב את הטיפולים השונים בעבודה עם מטופלים ומשפחות. מטפל בנפגעי טראומה מטעם 
משרד הבטחון ומטעם גופים אחרים. מטפל קבוצתי ופרטני בנפגעי כתות במרכז לנפגעי כתות. מלמד 

במרכז מפרשים האקדמית תל אביב יפו ובמקומות נוספים. מטפל בקליניקה פרטית בתל אביב.

7.1 | 19:30 | אוהבת לא אוהבת - הפחד מתגבר...
אנשים רבים פונים לטיפול זוגי שהם חווים מצוקה ולבטים לגבי הקשר הזוגי. מצוקה ולבטים הם דבר שכיח ומובן בהקשר 

של זוגיות יחד עם זאת בשנים האחרונות יש תשומת לב מחקרית וקלינית הולכת וגדלה לאובססיות הקשורות במערכות 
.ROCD יחסים או

אנשים הסובלים מ ROCD נתקעים בשאלות שכולנו עסוקים בהן ברמה כזאת או אחרת. עבורם שאלות כמו האם אני אוהב?, האם 
אני אהוב, האם הקשר נכון? האם אני נמשך? ועיסוק בתכונות פנימיות וחיצוניות של בן הזוג, הופכים לספקות מייסרים וניסיונות 

חוזרים לפתור את הסוגיה על ידי ניטור, בדיקות, התייעצויות וחיפוש אחר אישורים פנימיים וחיצוניים.

בהרצאה זו נציג את הידע העדכני ביותר על אובססיות ביחסים רומנטיים -ROCD, נציג מודל להבנת הבעיה והגורמים המתחזקים 
אותה וכן את הידע העדכני ביותר לגבי הטיפול בבעיה.

ד”ר דני דרבי, פסיכולוג קליני וד”ר למיניות האדם, מייסד ומנהל מרכז קוגנטיקה ומייסד שותף, עם פרופסור גיא דורון, של היחידה 
.ROCD למחקר וטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית ביחסים

28.1 | 19:30 | אז איך לעזאזל מחזירים את התשוקה המינית לזוגיות? כלים פרקטיים למטפל הזוגי
מטפלים זוגיים רבים נתקלים בסוגיות מיניות המקשות על בני-הזוג, דוגמת היעדר תשוקה מינית, פערים בתשוקה המינית בין בני 

הזוג או חוסר חשק מיני כללי. לאור מיעוט הכלים הטיפוליים בתחום התשוקה המינית, קיים צמא של מטפלים זוגיים להרחיב את 
רפרטואר הכלים שלהם בתחום.

מטרת ההרצאה היא לתת למטפלים זוגיים מודל עבודה שיטתי לצד כלים פרקטיים, שעשויים לסייע לזוגות המטופלים להחזיר את 
התשוקה המינית לחייהם הזוגיים. כמו כן, ההרצאה מבנה מסגרת טיפולית באמצעות שבירת מיתוסים אודות אהבה, אינטימיות, 

תשוקה מינית ומיניות. ההרצאה מתבססת על מחקרי המוח של פרופ׳ יאק פאקנספ, בשילוב עקרונות הטיפול המיני והטיפול הזוגי 
 .)EFT( ממוקד-רגש

ד"ר אריאל כהן-ארקין, MSW, Phd, מטפל מיני ומדריך מוסמך, פסיכותרפיסט ממוקד רגש וחוויה, מנהל השירות הסקסולוגי וראש 
תכנית ההכשרה למטפלים מיניים במרכז רפואי שיבא תל השומר: 
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