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חברות וחברים יקרים,

עברנו שנה מאתגרת במיוחד. אנו מקווים שבקרוב הקורונה תעלם מחיינו אבל את יתרונות הזום נראה שנאמץ אל 
חיקנו. זאת העונה השלישית שבה אנו מציעים לכם תוכנית עשירה ומגוונת של הרצאות וקורסים אונליין. חשוב היה 
לנו להביא לפניכם מגוון רחב ועדכני של תיאוריות וגישות טיפוליות שישמשו אתכם במרחב הטיפולי המשפחתי, 
הזוגי והפרטני, כמו גם נושאים וסוגיות שונות שאנו פוגשים בקליניקה ובעבודתנו המקצועית. זאת הזדמנות ללמידה 

מגוונת ומעמיקה ולהתפתחות מקצועית עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם. 

תוכנית ההשתלמויות לחודשים הקרובים כוללת, כמו קודמותיה, שלוש סדרות:

הסדרה הכתומה
סדרה בת 3-5 מפגשים שעוסקים בהיכרות והעמקה בגישות תאורטיות וקליניות שונות מעולם הטיפול בכלל ומהזוגי 

והמשפחתי בפרט. משתתפי הקורס ייהנו ממגוון חומרים מקצועיים נלווים )מאמרים מקצועיים, מצגות וכד'(.

הסדרה הירוקה

סדרה בת 2-3 מפגשים שעוסקים בנושאים טיפוליים שונים מעולמו המקצועי של המטפל הזוגי ו/או נותנים חשיפה 
לגישות תאורטיות שונות במטרה להעניק ידע, הבנה וכלים מעשיים וקליניים למטפל/ת.

ניתן להירשם לשתי הסדרות )הכתומה והירוקה( בעלות מסובסדת ומוזלת לחברי האגודה ובתשלום מלא למי 
שאינם חברי אגודה.

הסדרה הכחולה

כוללת הרצאות במגוון נושאים ממוקדים מעולמות התוכן של 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 מזמינים אתכם להירשם למגוון ההרצאות ולהיות חלק מקהילה מקצועית לומדת ותוססת.

בברכת שנה אזרחית טובה ובריאה

ד"ר חגית ירניצקי יו"ר ועדת ההשתלמויות
חברי הועדה - שרה בוקסנבאום, גילה הרן, ללי לסרי וגלית פלדמן.
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על מיינדפולנס והשימושים בגישה
במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי

מרצים: רחל קפלן, גבו וייס, פרופ' נורית ירמיה וגילה כהן

 סוגיות נבחרות בטיפול זוגי
בהשראת הגישה האינטרסובייקטיבית

מרצה: שמואל גרזי

סכמה תרפיה: היכרות ולימוד עקרונות הגישה
מרצה: פרופ' אשכול רפאלי

מרצה: פרופ' אשכול רפאלי

טיפול זוגי בגישה הנרטיבית 
מרצים: סביונה קרמר וד"ר יוחאי נדן - ממכון ברקאי

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה
ויישומיו בעבודה עם הורים ובטיפול זוגי

מרצה: נעמה גרינולד
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טראומה וזכרון: פסיכותרפיה
ממוקדת גוף בעבודה עם זוגות ומשפחות 

דר' קרן מינץ מלחי

לאן נעלמה אנרגית החיים המקורית שלנו –
איך המוח קשור לזה ומה ניתן לעשות בעניין 

MSW וליאורה גרינהאוס ,MSW אורלי ורמן

ערך עצמי: כמשתנה חוסן ביחסים זוגיים 
ד״ר נעמי אפל

משתיקה לזעקה לדיבור:
)סדנת( כתיבה של מודל טיפולי

ענת הררי

גישת ה- EMDR והשימושים בה במסגרת 
הטיפול הזוגי והמשפחתי

ד"ר אודי אורן, אסתי בר-שדה, ד"ר רתם שטרנברג,
מיכל הריס ואריאלה בכר

פסיכותרפיה ממוקדת שינוי™במקרים של
ניתוקים בזוג ובמשפחה

ד״ר נגה נברו 

"אין כפיה ברוחני"
עידית שלו

טיפול משפחתי במשחק
ד"ר שלמה אריאל

זיכרונות ילדות מוקדמים: תאוריה, טיפול ויישום
ד״ר אמיתי המנחם

אפשר לנשום ממציאות אלימה לחיים בעוצמה
בתיה צוקר, יעל לויתן ירדן ועו"ד אלינור ברגר

הסדרה הכתומה

הסדרה הירוקה

הסדרה הכחולה



עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪
עלות הקורס לאורחים: 570 ₪

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

מיינדפולנס )קשיבות( היא תהליך תודעתי פסיכולוגי של הפניית 
תשומת הלב לחוויות המתרחשות בכאן ובעכשיו ללא שיפוטיות 
וללא תגובתיות. מאז שנות השבעים של המאה ה-20 ובעיקר בשני 
העשורים האחרונים הולך ומתרחב הידע על יעילות שילובה של 
ועוד  דיכאון  חרדה,  שונים,  מצוקה  במצבי  בטיפולים  הקשיבות 
מגוון מצבים נפשיים. בקורס נערוך היכרות עם הגישה ושימושיה 

השונים ובעיקר ביישומיה בטיפול הזוגי והמשפחתי.

מפגש ראשון | 4.2.21, 20:00
מיינדפולנס למטפלים | מרצה: רחל קפלן

מיינדפולנס היא המיומנות לדעת מה 'קורה לנו', מבלי להיאבק, 
'הטייס  לוותר על  ומתבונן. ההסכמה  מבלי להישאב, בלב פתוח 
האוטומטי', מאפשרת פתיחה של מרחב אפשרויות למענה מועיל 
שליטה  תחושת  ביותר  המלווה  מורכבות,  בסיטואציות  ומיטיב 
סטרס,  מפחית  מיינדפולנס  תרגול  כי  נמצא  במחקר  ובחירה. 
מייצב את מצב הרוח, משפר את הוויסות הרגשי והריכוז ומסייע 
בהתמודדות עם כאב כרוני. הגישה, אשר צמחה בתחום הטיפול 
הרפואי והנפשי )"הגל השלישי" ב-CBT(, ושמקורותיה במסורת 
הבודהיסטית, נטמעה זה מכבר בעולם החינוך, הניהול, העסקים 
והספורט. עבור מטפלים, זהו כלי התורם לאיזון מנטלי, להרחבת 

המיכל ולהתחדשות.

ההרצאה תכלול הכרות עם עקרונות היסוד במיינדפולנס והתנסות 
בתרגול.

מפגש שני | 11.2.21, 20:00
מיינדפולנס וחמלה בטיפול הזוגי | מרצה: גבו וייס  

זוגות רבים מוצאים עצמם לכודים במעגל המכאיב של כעסים וריבים 
החוזרים על עצמם, או במרחבים של קור וריחוק. מטרת הטיפול 
הזוגי לפי גישה זו, הנה לסייע לזוג לנוע אל עבר מיינדפולנס זוגי, 
ומצמיח של הנוכחות החומלת. חמלה אינה רגש  והמעגל המרפא 
לעזור  באמת  שיכול  מה  למען  לפעול  ונכונות  כוונה  אלא  מסוים, 
ולהביא ליותר שמחה, קרבה ואהבה בינינו. זוהי תנועה הנעה בין 
היכולת להישאר בתוך מרחב הכאב, ובין המחויבות להביא לתוך 
אותו מרחב את החוכמה והלב בכדי להפסיק את מעגל הכאב בו 
הזוגות נעים כבר תקופה ארוכה. זהו תהליך מורכב, הדורש אימון 

ופיתוח כלים, כוחות נפש ואיכויות חומלות בתוכנו. 

מתוך  גופני-תנועתי  בתרגול  גם  נעזרים  אנו  הטיפולי,  בתהליך 
הבודותרפיה בכדי לפתח את לוחם-החמלה שבתוכנו, אשר יכול 
להביא לתוך המפגש עם הסערה, שלווה, תבונה, עוצמה ואומץ לב.

במפגש נכיר, דרך המשגות והתנסויות מתוך עולם המיינדפולנס, 
הזוגי.  בטיפול  אלו  גישות  של  יישומן  את  והבודותרפיה  החמלה 
מתוך  בזוגיות"  וחמלה  "קשיבות  הפרק  על  מבוססת  זו  )הרצאה 
הספר החדש "שבילי המיינדפולנס" ועל התרגילים הזוגיים מתוך 
הספר "בודותרפיה". אני מאמין כי קריאה זו יכולה לסייע בהעמקה 

נוספת של הלמידה במפגש.(

מפגש שלישי | 18.2.21, 20:00
הורים, מיינדפולנס וחמלה | מרצה: פרופ' נורית ירמיה 

רבות  ושנים  ואבא,  כבר משחקים באמא  ילדים  מאוד  צעיר  בגיל 
מאוחר יותר, ניתן לזהות שדפוסים רבים מהילדות השתרשו בדפוסי 
עוד  הנוכחית,  ביודעין. בתקופה  בחירה  בלי  אפילו  ההורות, חלק 
שהם  מרגישים  שהם  מדווחים  רבים  הורים  הקורונה,  מגפת  לפני 
אינם הורים "טובים דיים" והולכים לישון עם נקיפות מצפון ורגשות 
וחמלה  מיינדפולנס  עם  ראשונית  היכרות  נערוך  במפגש  אשם. 
יכולות  תרגול  של  טכניקות  וכיצד  הורים,  עם  טיפולית  בעבודה 

לעזור להורים, לילדים ולקשר בינם.

מפגש רביעי | 25.2.21, 19:00
מיינדפולנס בטיפול המשפחתי | מרצה: גילה כהן

איך מקבלים את מה שיש? איך משנים מה שרוצים לשנות? איך 
מטפחים את הטוב?

במפגש תוצג דרך לשילוב מיינדפולנס בטיפול משפחתי, הכוללת 
אמצעים חווייתיים מגוונים -עבודה בשילוב עקרונות מיינדפולנס, 
עם משאבי  עבודה  אפשרויות  תוצגנה  המוח.  ומדעי  סאטיר  מודל 
המשפחה וחיזוקם, דרך חיבור לטבע, לגוף, ותוך שימוש באמצעים 

אמנותיים. בהרצאה אלמד את מודל ה״ אהבה״ שפיתחתי.

על מיינדפולנס והשימושים בגישה 
במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי

מרצים: רחל קפלן, גבו וייס,
פרופ' נורית ירמיה וגילה כהן

>> חזרה לתוכן עניינים

https://secure.cardcom.solutions/e/xl11


עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪
עלות הקורס לאורחים: 570 ₪

מרצים: רחל קפלן, גבו וייס,
פרופ' נורית ירמיה וגילה כהן

מועדי הקורס:

25.2 | 18.2 | 11.2 | 4.2 
ימי חמישי, בשעה 20:00, בתאריך ה- 25.2 בשעה 19:00

משך כל מפגש 90 דקות

רחל קפלן
פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנחה צוותים מקצועיים ומרצה לקהל הרחב במסגרות שונות. מנהלת מרפאה 
לטיפול בהפרעת אישיות גבולית בגישת DBT אינטגרטיבית במערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ע"ש שיבא, 

תל השומר. קליניקה פרטית בת״א.

פרופ' נורית ירמיה
פרופ' לפסיכולוגיה קלינית והתפתחותית, מתרגלת, לומדת ומלמדת נושאים נבחרים במיינדפולנס וחמלה 
ללימודי  לייפר  מרכז  וכמנהלת  הסטודנטים  כדיקן  שימשה  בעבר  ולהורים.  וחינוכיים  טיפוליים  לצוותים 
נשים ומגדר באוניברסיטה העברית בירושלים וכמדענית הראשית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. נורית 

מתנדבת באירגונים לילדים, נוער ונשים ללא עורף משפחתי. 

גבו וייס
מבוססת  לתרפיה  ובתוכנית  מיני  לטיפול  בתוכנית  מרצה  ומשפחתי.  זוגי  ומדריך  מטפל  פסיכותרפיסט, 
מיינדפולנס באונ' בר אילן. מחבר הספר "בודותרפיה" - גישה טיפולית המשלבת את הטיפול ממוקד חמלה 

)cft( עם החוכמה של אומנויות הלחימה המסורתיות.

M.A - גילה כהן
מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. יועצת חינוכית מנוסה בעבר. קליניקה פרטית בכפר סבא. מנחת קבוצות 
מיינדפולנס ומשלבת מיינדפולנס בטיפולים. מתנדבת בתחנה לטיפול במשפחה בכפר סבא. חברה בקבוצת 

המטפלים של ״מודל סאטיר״.

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

על מיינדפולנס והשימושים בגישה 
במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי
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עולות  אשר  הזוגי,  בטיפול  נבחרות  בסוגיות  יעסקו  המפגשים 
בהשראת הגישה האינטרסוביקטיבית הפסיכואנליטית.

הפסיכותרפיה מתוך  שצמחה  האינטרסוביקטיבית   הגישה 
הפסיכואנליטית, מדגישה את ה"היות בשניים" ומכך ניתן לגזור 
תובנות ביחס לתהליך הטיפולי הזוגי, שבו לוקחים חלק שלושה 
של  מרובים  מימדים  נוצרים  כעת  והמטפל/ת(.  )הזוג  אנשים 
התייחסות, כמו בין המטופלת למטופל, המטפל והמטופל, המטופל 
ברוח  כלומר  "השלישי",  במימד  שמתרחש  מה  וכן  והמטפל 

הנושבת, בכל פגישה מחדש, הן בין בני הזוג והן בין השלושה.

הטיפול מתייחס לכל אחד מן המשתתפים כפרט ייחודי ונפרד, כמו 
גם לקשר הנוצר בין כל שניים והן בין השלושה. הגישה הזו נותנת 
על  אחד  כל  של  המבט  לנקודת  הרגשית,  לחוויה  רבה  חשיבות 

עצמו ועל זולתו, כולל על המטפל ועל המפגש המתקיים ביניהם.

נעשה פה ניסיון לאפשר לכל המשתתפים להתעשר הן ממפגש עם 
העולם הפנימי של כל אחד עם עצמו, והן עם זולתו, מתוך הקשבה 

לצרכים הרגשיים של כל אחד וניסיון לממש צרכים אלה.

בתוך  הזוג מתרחש  בני  של  הצרכים  הגשמת  המאפשר  התהליך 
ומתן תוך לקיחה בחשבון של  ומשא  דיאלוג  תהליך המשכי של 
ההיסטוריה של כל אחד מבני הזוג. זהו ניסיון משותף להפוך חוויות 
רגשיות שאינן בהירות, לכדי "חוויה אישית מנוסחת". סוגיות כמו 
העברה והעברה נגדית בין כל אחד מן המשתתפים לבין רעותו, 
אינטרוספקציה  מתוך  רבה,  לב  תשומת  המקבלים  תהליכים  הם 
של כל אחד בנוכחות האחר, והקשבה והזדהות עם עולמו הפנימי 

של הזולת.

להיות  הופכים  אלה  בתהליכים  והנפרדות  ההתמזגות  סוגיות 
מוקד נוסף וחשוב שנתייחס אליו במהלך הסמינר. הדגש החוויתי 
שבגישה זו מפנה את הזרקור אל עבר חוויות רגשיות שכל אחד 
התהליך  בתוך  הנוצרות  החדשות  החוויות  אל  וכן  מעברו,  מביא 
הטיפולי, כמו הרגשת בדידות, חרדה, ריקנות, שעמום, מוות רגשי, 

חיוניות קנאה ועוד.

נעסוק גם בשאלת האהבה העולה במצבים אלה, ובבנייה בהווה 
של הרגשת האהבה ההדדית. ניגע בשאלת יחסים מחוץ לזוגיות 

וכן ביכולת של המטפל לחשוף את רגשותיו שלו.

השדה",  ל"תאוריית  מתייחסים  זה  תוכן  בעולם  נוספים  מושגים 
להדדיות, לחיישנים שיש לכל אחד ביחס לרגשות עצמו ורגשות 
חוויות  להמחזת  שניים,  בין  במפגש  האמיתות  לריבויו  האחר, 
לבנות  ולאפשרות  החזקה,  ומפני  התמסרות  מפני  לפחד  העבר, 

מערכת קשר המבוססת על החזקה רגשית הדדית.

עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪
עלות הקורס לאורחים: 570 ₪

מועדי הקורס:

 28.2 | 21.2 | 14.2 | 7.2 
ימי ראשון, בשעה 19:00  |  משך כל מפגש 90 דקות

שמואל גרזי
ופסיכואנליטיקאי  מומחה  קליני  פסיכולוג 

מנחה, בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מורה ומדריך בבתי הספר לפסיכותרפיה, מטפל 
בפסיכותרפיה ופסיכואנליזה אינדיבידואלית 
וכן בטיפול זוגי בגישה דינמית. עיקר הנושאים 
אותם שמואל מלמד קשורים לתחום הרגשות 

בפסיכותרפיה.

 סוגיות נבחרות בטיפול זוגי
בהשראת הגישה 

האינטרסובייקטיבית

מרצה: שמואל גרזי

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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גישת הסכמה תרפיה פותחה ע"י ד"ר ג'פרי יאנג בשנות ה-80 של 
המאה הקודמת שהתפתחה עם השנים לגישת טיפול אינטגרטיבית 
ומפסיכולוגיה  ההתקשרות  מתורת  תובנות  בתוכה  שמאגדת 
התפתחותית, כלים מגישות ממוקדות-רגש וממוקדות-חוויה, לצד 
תרפיה  הסכמה  מודל  בלב  התנהגותיות.  קוגניטיביות  טכניקות 
עומד מושג הסכמה אשר מתייחס לעקרונות דרכם כל אדם חווה 

ומארגן את העולם. 

מבנה הקורס
המפגשים יעסקו בנושאים הבאים:

1. הצגה של מושגי היסוד בגישה )הן תאורטית והן טיפולית(

וסגנונות   )modes( סכמה  מצבי  וסכמות,  בסיסיים  צרכים   
התמודדות

התנהגותיים,  קוגנטיביים,  כלים   –  "SFT-ב הכלים  "ארגז   
חוייתיים,  והתייחסותיים

2. הרחבת הידע לגבי מספר טכניקות יסוד ותרגול שלהן:

אבחון ואיסוף אינפורמציה  

המשגה ותכנון הטיפול לפי ההמשגה  

הקשר  על  שנשענים  ובכאלו  חווייתיים  טיפול  בכלי  שימוש   
הטיפולי

3. דיון על שילוב סכמה תרפיה עם דרכי התערבות והמשגה אחרות, 
ובחירת הגישה ההולמת ביותר עבור מטופלים ספציפיים

4. יצירת בסיס כדי שתוכלו להתחיל לעבוד עם רעיונות ושיטות של 
טיפול ממוקד סכמות בעבודתכם הקלינית – עם עידוד לקבלת 

הדרכה מלווה.

5. טיפול בסכמה תרפיה בהקשר של טיפול זוגי.

עלות הקורס לחברי אגודה: 500 ₪
עלות הקורס לאורחים: 670 ₪

מועדי הקורס:

19.5 | 12.5 | 5.5 | 28.4 | 21.4 
ימי רביעי, בשעה 9:30  |  משך כל מפגש 90 דקות

סכמה תרפיה:
היכרות ולימוד עקרונות הגישה

מרצה: פרופ' אשכול רפאלי

פרופ' אשכול רפאלי
במגמה  סגל  חבר  ומדריך  קליני  פסיכולוג 
לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר באונ' בר-
אילן וראש המעבדה לחקר רגש ויחסים בין-
אישיים במחלקה לפסיכולוגיה ומרכז גונדה 
לחקר המח, אוניברסיטת בר-אילן. ממקימי 

המכון לסכמה תרפיה בישראל.

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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סדרת המפגשים תעסוק בזוגיות ובטיפול זוגי מתוך הפרספקטיבה 
של הגישה הנרטיבית, אשר פותחה ע"י מייקל וייט ז"ל ודייוויד 
אפסטון. גישה זו שמה במרכז את האדם כמוביל את חייו ורואה 

ביחסים מוקד השפעה מרכזי על האדם.

סיפור  בתוך  לכודים  להיות  נוטים  לטיפול  מגיעים  אשר  זוגות 
בעייתי וצר ביחס לעצמם, לאחר ולזוגיות. סיפור זה שהוא סיפור 
של בעיות, כאב ומצוקה, מבטא רק חלק קטן מחוויות החיים הרבות 
שלהם. כמטפלים זוגיים, אנו מקשיבים בקשב רב לקו עלילה זה, 
שנוטה להיות רווי בבעיות, אך מתייחסים אליו כאחד מסיפורים 
אנשים  עם  עובדים  אנו  הטיפול,  במהלך  בלבד.  רבים  אפשריים 
ונוספות בחייהם תוך כך שהם חווים,  למצוא משמעויות חדשות 
להיבטים  הקשורים  נוספים  נרטיבים  ומספרים-מחדש  מספרים, 
שעוד לא סופרו ביחס לעצמם, לאחר ולזוגיות. סיפורים מועדפים 
אלה, קשורים לערכים, לחלומות ולתקוות של בני הזוג. עם הזמן, 
תהליך טיפולי זה מוביל, לצד סיפורי הבעיה, לפיתוח של ריבוי 
עלילות וסיפורים, עם משמעויות עשירות ומורכבות שמאפשרות 

הרחבת האפשרויות בחיי האנשים, ופיתוח זהות זוגית מועדפת. 

מבנה הקורס
הקורס בנוי מארבעה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד אשר יכללו 
היבטים פילוסופיים, תיאורטיים ופרקטיים, כמו גם תיאורי מקרה 

ותרגול. 

המפגש הראשון
והמסע  הזוגית,  הזהות  היחסים,  מושג  על  נרטיבי  במבט  יעסוק 

לבניית זהות יחסים המועדפת על בני הזוג. 

המפגש השני
והאופן  לטיפול,  זוגות  מגיעים  עימם  הבעיות,  בסיפורי  יתמקד 
שבו אנו עובדים עם סיפורים אלה בחדר הטיפול )הפרקטיקה של 

שיחות מחצינות(.

המפגש השלישי
נוספים,  סיפורים  ופיתוח  גילוי  לחיפוש,  המשותף  במסע  יעסוק 

מועדפים על בני הזוג, ביחס לעצמם וליחסים ביניהם.

המפגש הרביעי
יעסוק בפילוסופיה ובפרקטיקה של עדות )witnessing( בזוגיות 

וביישומים שלה בטיפול הזוגי.

עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪
עלות הקורס לאורחים: 570 ₪

ד"ר יוחאי נדן
זוגי  לטיפול  מוסמך  ומדריך  מטפל  עו"ס, 
חוקר  ברקאי,  במכון  סגל  חבר  ומשפחתי, 
סוציאלית  לעבודה  בביה"ס  בכיר  ומרצה 

באוניברסיטה העברית בירושלים. 

MSW סביונה קרמר
זוגי  לטיפול  מוסמכת  ומדריכה  מטפלת 
מזכ"לית  ברקאי.  מכון  מנהלת  ומשפחתי. 

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

מועדי הקורס:

28.6 | 21.6 | 14.6 | 7.6 
ימי שני, בשעה 19:00  |  משך כל מפגש 90 דקות

טיפול זוגי בגישה הנרטיבית 

מרצים: סביונה קרמר וד"ר יוחאי נדן
ממכון ברקאי

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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תיאור הקורס
מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של 
עצמי ושל אחרים, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. 

מנטליזציה  תיאוריית  עם  ראשונית  היכרות  נערוך  בקורס 
בכלל  הפסיכותרפוטיות  מהתיאוריות  האחרון  בעשור  שהינה 
והפסיכודינמיות, בפרט, המרכזיות בעולם הטיפול והמחקר. ראש 
מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש 
מרכז אנה פרויד בלונדון. הגישה רואה את היכולת להכיר במדויק 
את המשמעויות של העולם הפנימי כמפתח לוויסות רגשי, ליצירת 
קשרים בינאישיים בריאים, ליכולת לראות אלטרנטיבות במצבים 

מורכבים, לגלות גמישות, ולמצוא פתרונות לקונפליקטים. 

נכיר  מנטליזציה,  של  ההתפתחותי  הבסיס  על  נלמד  בקורס 
מושגים בסיסיים בתאוריה, נלמד על עקרונות העבודה הטיפולית 
הייחודיים לה כתאוריה פסיכודינמית, מחד גיסא, אך עם דגש על 
אקטיביות ומיקוד של המטפל/ת, מאידך גיסא. כמו כן נכיר את 

הפרקטיקות המרכזיות בעבודה עם הורים ובטיפולים זוגיים. 

מפגש ראשון 
מהי מנטליזציה? כיצד מתפתחת? ומהם הצירים המרכזיים העומדים 

בבסיסה? 

מפגש שני
כשלים במנטליזציה ומצבים פרה-מנטליסטיים.

מפגש שלישי 
MBT-P – עבודה עם הורים מבוססת מנטליזציה. פתרונות ייחודיים 

לרגעים מורכבים.

מפגש רביעי
 two-minds טיפול זוגי מבוסס מנטליזציה – על האתגר בהחזקת

בו זמנית.

עלות הקורס לחברי אגודה: 400 ₪
עלות הקורס לאורחים: 570 ₪

מועדי הקורס:

 9.7 | 2.7 | 25.6 | 18.6 
ימי שישי, בשעה 8:30  |  משך כל מפגש 90 דקות

נעמה גרינולד
בקליניקה  מטפלת  קלינית  פסיכולוגית 
מרצה  ארגונית.  יועצת  בירושלים.  פרטית 
החינוכית- במגמה  העברית  באוניברסיטה 
קלינית של הילד ובתוכניות למנהלים בבית 
מנהלת  וממשל.  ציבורית  למדיניות  הספר 
מדרשת אפיקים במכון מפרשים באקדמית 
ברוח  פסיכואנליזה  להוראת  אביב-יפו  תל 

אינטגרטיבית. 

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה
ויישומיו בעבודה עם הורים 

ובטיפול זוגי

מרצה: נעמה גרינולד

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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עלות הקורס לחברי אגודה: 225 ₪
עלות הקורס לאורחים: 350 ₪

מפגש ראשון | 20.1.21, 20:00
 EMDR Therapy: טיפול אינטגרטיבי מערכתי למאה ה-21

מרצה: ד"ר אודי אורן

האדפטיבי  המידע  עיבוד  תיאורית  תוצג  ההרצאה  במהלך 
)Adaptive Information Processing Model( המהווה את הבסיס 
להבנת ועבודת ה-EMDR Therapy ואת אופן השתלבותה בראייה 
 one person המערכתית למרות ש"נולדה" כתיאוריה ממוקדת פרט
psychology. חלקה השני של ההרצאה יוקדש לעבודה הטיפולית 
 .EMDR-עצמה תוך מתן מספר דוגמאות לשילוב עבודה מערכתית ו

מפגש שני | 27.1.21, 20:00
״משפחה בעין הסערה״ התערבות משפחתית במשפחות החיות 

 במציאות משברית מתמשכת.
מרצות: אסתי בר-שדה, ד"ר רתם שטרנברג, מיכל הריס 

ע"י  להכרה  שזכה  טיפול  הינו  ובני-נוער,  בילדים   EMDR טיפול 
ארגון הבריאות הבינלאומי כטיפול בטראומה ובחרדות.

 EMDR-ב מטפל  ממשיג  באמצעותו  המודל  הוא   AIP-ה מודל 
הפרעות שונות. מודל זה מניח כי שינוי רגשי והתנהגותי יתחולל אם 
נעבד את הזיכרונות הפתוגניים שלא עברו עיבוד שלם, זיכרונות 
שקודדו במערכת הזיכרון באופן לא אדפטיבי. לשם ייצוב המערכת 
את   EMDR-ה פרוטוקול  מציע  הילדים,  של  וההכנה  המשפחתית 
שלב ההכנה שמוביל לעיבוד של אותם זיכרונות פתוגניים. המטפל 
במערכת המשפחתית צריך לתת מקום לוויסות המערכתי, כמו גם 
לסייע  שיש  אדפטיביות  לא  משפחתיות  תבניות  אותן  מהן  לבחון 
לילדים ולהורים לשנות. במפגש נתאר טיפול EMDR בילדים מהו 
וכן נביא מודל מערכתי לעבודה עם משפחה שחיה בגבול הדרום, 
אירועים  עקב  הילדים  של  חרדה  תסמיני  סביב  לטיפול  שפנתה 

ביטחוניים חוזרים נשנים. 

מפגש שלישי | 3.2.21, 20:00  
טיפול EMDR בזוגות | מרצה: אריאלה בכר 

זוגיות מהווה מפגש המחיה ומעורר תגובות שהן תוצר של מפגש עם 
העולם הפנימי של כל אחד מבני הזוג. תגובתיות יתר, וויסות יתר 
)כמו היעדר, ניתוק( מגיעים מתוך חומרים טראומטיים המאוחסנים 
במח ומעוררים על ידי בן הזוג. כשהתגובות האלו חוזרות על עצמן, 
מחסומים  נוצרים  ובכך  מתעוררות  מוקדמת  התקשרות  חוויות 
נוספים. קשיים ביחסים בין-אישיים אלו יכולים להיות מתוקנים על 
ידי תהליך חינוכי קוגניטיבי אולם מטופלים רבים צריכים תהליכי 
הסתגלות נפשית עמוקה ומחודשת כדי לשבור דפוסים שהתבססו 
לאורך זמן של תגובות רגשיות קוגניטיביות לא מסתגלות )פרנסין 

שפירו 2007(. 

גישת ה- EMDR המבוססת על ידע הטראומה ופעולתה במח מגיעה 
אל תוך תהליכי עיבוד מידע מסתגל במח ומאפשרת גישה לחוויות 
הזוג.  בני  של  הפנימי  העולם  בתוך  שנצרבו  מוקדמות  התקשרות 
 EMDR -בתוך המרחב המכיל שנוצר במפגש הזוגי עם המטפל, ה
גישה לרגשות עמוקים של התקשרות, מפגש עם צרכים  מאפשר 
של העצמי אצל בן הזוג האחד ובתוך כך חוויה מכוננת עם בן הזוג 
הצופה, העד, שבעדותו ובחווייתו הוא משתתף. כל זה מאפשר מקום 
והתכווננות אל עולמו הפנימי של בן הזוג וכך נוצרים שינויים בתוך 

הדפוסים החזרתים ותהליכי ריפוי מתהווים בתוך יחסי הזוגיות. 

במפגש אציג את השיטה בטיפול הזוגי בשילוב דוגמאות קליניות 
חיים  מסכנות  לטראומות  בהתייחס  בזוגות   EMDR טיפול  של 

ולטראומות התפתחות והתקשרות והשפעותיהן.

גישת ה- EMDR והשימושים בה
במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי

מרצים: ד"ר אודי אורן, אסתי בר-שדה
ד"ר רתם שטרנברג, מיכל הריס ואריאלה בכר

Eye Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR-ה 
שיטת  היא  עיניים(  תנועות  באמצעות  מחדש  ועיבוד  )הקהיה 
פרנסין  דר'  ע"י  ה-80  שנות  בסוף  שפותחה  אינטגרטיבית  טיפול 
שפירו ונחקרה והוכחה כיעילה בטיפול הן במבוגרים והן בילדים 
 EMDR-במצבי טראומה וחרדה. מטרת העבודה הטיפולית בגישת ה
זיכרונות טראומטיים, להטבה במצב  היא להביא לעיבוד מהיר של 
התנהגותיים- בסימפטומים  ניכרת  ולהקלה  והרגשי  הקוגניטיבי 

גופניים. ה-EMDR זכתה להכרה רשמית על ידי ארגונים בינלאומיים 
רבים. ארגון הבריאות העולמי הכריז עליה כעל אחת משתי שיטות 
לילדים   - טראומה  פוסט  ובמצבי  בלחץ  לטיפול  המומלצות  טיפול 
מתבגרים ומבוגרים. גם בישראל, המועצה הלאומית לבריאות הנפש 
המליצה על EMDR כאחת משלוש שיטות לטיפול ממוקד טראומה, 

שהמחקר הוכיח את יעילותם.
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עלות הקורס לחברי אגודה: 225 ₪
עלות הקורס לאורחים: 350 ₪

ד"ר אודי אורן
פסיכולוג קליני ורפואי מומחה. מורה )Trainer( ל-EMDR Therapy ומעביר סדנאות בתחום בארץ ובעולם. ייסד יחד עם 

קבוצת עמיתים את עמותת EMDR - ישראל ומכהן בתפקיד יו"ר העמותה. בעבר כיהן כנשיא ארגון EMDR – אירופה. 

מועדי הקורס:

3.2 | 27.1 | 20.1
ימי רביעי, בשעה 20:00  |  משך כל מפגש 90 דקות

M.SW ד"ר רתם שטרנברג
בוגרת הכשרות שלב EMDR 2+1 והכשרות EMDR לילדים ונוער. מטפלת ומדריכה. בטיפול זוגי ומשפחתי במרכזי החוסן 

של מ.א. אשכול, שדרות ומ.א. שער הנגב. מרכזת את תחום הטיפול המשפחתי במרכז חוסן שער הנגב. 

M.SW– מיכל הריס
בוגרת הכשרות שלב EMDR 2+1 והכשרות EMDR לילדים ונוער. מטפלת ומדריכה בטיפול זוגי ומשפחתי במרכז חוסן מ.א. 
אשכול כבר שנים רבות. מזה שנתיים, מדריכה קבוצת מטפלים משפחתיים המשלבים EMDR בטיפול המשפחתי. מדריכה 

בתוכנית נתיבים להורות באגף לשירותים חברתיים, עיריית חולון. בעלת קליניקה פרטית. 

אסתי בר-שדה
פסיכולוגית חינוכית מדריכה בכירה.  EMDR C@A TRAINER. מדריכה ב- EMDR במבוגרים ובילדים. מדריכה אנשי טיפול 
בתחום הטיפול בטראומה בילדים בארץ ובעולם, יו"ר ועדת ילדים ובני נוער בעמותת EMDR-ישראל, מלווה אנשי טיפול 
בתחום העבודה עם ילדים בסיכון בתוכנית הלאומית ובשפ"י. מפתחת תוכניות הכשרה למטפלים בילדים בסיכון במסגרת 

ג'וינט אשלים. בעלת קליניקה פרטית.

M.SW אריאלה בכר
פסיכותרפיסטית פסיכו דינמית, מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מדריכה ומטפלת מוסמכת בשיטת ה EMDR- ומטפלת 
מוסמכת בשיטת ה- SOMATIC EXPERIENCING. התמחות שנים רבות בהדרכת מטפלים ובטיפול בילדים מתבגרים זוגות ומשפחות, 

בנפגעי טראומת יחסים, טראומה גופנית ונפשית. בעלת קליניקה פרטית.

גישת ה- EMDR והשימושים בה
במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי

מרצים: ד"ר אודי אורן, אסתי בר-שדה
ד"ר רתם שטרנברג, מיכל הריס ואריאלה בכר
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מרצה: ד״ר נגה נבארו 

פסיכותרפיה ממוקדת שינוי™
במקרים של ניתוקים בזוג ובמשפחה

עלות הקורס לחברי אגודה: 150 ₪
עלות הקורס לאורחים: 250 ₪

ד״ר נגה נבארו 
"מכון שינוי"  ומדריכה בכירה. מנכ"ל/בעלים של  וזוגית  בעלת תואר Ph,D בפסיכולוגיה קלינית )USA(. מטפלת משפחתית 
ותוכנית  הגישה  מפתחת  במכון.  הבינלאומית  והתכנית  מערכתית  לפסיכותרפיה  ביה"ס  של  ואקדמית  מקצועית  ומנהלת 
ההכשרה של ה"פסיכותרפיה הממוקדת שינוי". ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת. בעבר היתה חברת 
ההנהלה של הארגון העולמי של הטיפול המשפחתי. תלמידתם לאורך שנים של קארל וויטקר, סלבדור מינוצ'ין פול ווצלוויק 
ומאוריציו אנדולפי.  מרצה קבועה בכנסים בינלאומיים ומעבירה סדנאות הכשרה בגישתה בארץ ובמדינות רבות. פרסמה 

מאמרים בספרים וכתבי עת בינלאומיים. 

מועדי הקורס:

16.2 | 9.2
ימי שלישי, בשעה 9:30  |  משך כל מפגש 90 דקות

בעשורים האחרונים בקליניקה אנו עדים למגוון גדול של ניתוקים 
חמורים במשפחה הגרעינית, המורחבת והבין-דורית. השפעותיה 
הנרחבות של התופעה עלולות להיות הרסניות להתפתחות הפרט, 
שינוי"©,  ממוקדות  "התערבויות  לכן,  כולה.  והמשפחה  הזוג 

מהירות, יעילות ומערכתיות הן חיוניות במקרים האלה. 

במפגש הראשון
נתבונן בתופעת הניתוקים על ביטוייה המגוונים והשפעותיה דרך 
דוגמאות מעניינות מהקליניקה. נבחן איך היא מתפתחת ומשתמרת 
סוגיות  ומהן  והזוגית  הדינמיקה של המערכת המשפחתית  בתוך 

המפתח הנוטות לחזור על עצמן במצבים של ניתוק.

במפגש השני
אדגים שימוש ב"התערבויות ממוקדות שינוי" בבעיית הניתוקים 
"הפסיכותרפיה  של  המרכזיים  והמטרה  הרעיון  ובמשפחה.  בזוג 
הממוקדת שינוי"™ הם לחולל תהליך שינוי משמעותי במהירות 
ובאפקטיביות בכל מפגש טיפולי שיהדהד בחיי היומיום במערכת 

היחסים הרלוונטית באופן שיצור "מעגל שינויים חיובי". 

התכנון  בין  החיבור  של  בטיפול  החשיבות  את  אדגים  כן  כמו 
והגמישות  אחד  מצד  ההתערבויות  של  המדויקת  ו"התפירה" 

והיצירתיות מצד שני. 
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לא פעם אנו מוצאים ברקע פנייתם של זוג או משפחה לטיפול- 
טראומה, או ריבוי טראומות, אשר מתקיימות ברקע וצובעות את 
החיים הנפשיים, הזוגיים והמשפחתיים של הפונים לקבלת עזרה. 

או  דיסוציאטיבי,  כבסוד  מהנפש,  נשכחת  הטראומה  פעם,  לא 
לסירוגין ידועה אך בלתי מדוברת/בלתי מעוכלת ברמה הפרטנית 
ניתן  גם לא  לזכור אותו אך  ניתן  זיכרון ש״לא  זהו  והמערכתית. 
לשכוח אותו )ברומברג(״, כמבקש ֶעד אמפטי שישמע את הסיפור 

שטרם סופר. 

בשני המפגשים שלפנינו נשוחח על אופיו של הזכרון הטראומתי, 
ובייחוד במצבים של טראומה כרונית, וכן בהשלכותיה של זו על 

תימות נפוצות בזוגיות ובהורות. 

מתוך מבט המדגיש אספקטים הקשורים בגוף החי )שנתקע לא פעם 
באזורים של מוות והדממה(, נדון בביטויה של עמדה נפשית פוסט 
טראומתית, הקשרה לסימפטומים ברמה האישית והמערכתית, וכן 
נדגיש  ומשפחתי.  זוגי  טיפול  זו במסגרת  באופן הטיפול בעמדה 
גוף גישות העוסקות בעבודה מבוססת   את החשיבות של אימוץ 
 )SE- Somatic Experiencing/ Sensorimotor Psychotherapy(
אלו  את  להעשיר  בכדי  משפחתי,  בטיפול  רווחות  גישות  לצד 

ולסלול דרך לריפוי מופלא באמצעות קשר, בטחון והגוף. 

מושגים תיאורטיים, טכניקות התערבות, התנסויות קצרות ותיאורי 
מקרה ילוו הרצאה זו ויספקו קרקע להרחבת ארגז הכלים הטיפולי 

של המשתתפים בה. 

עלות הקורס לחברי אגודה: 150 ₪
עלות הקורס לאורחים: 250 ₪

ד״ר קרן מינץ מלחי
עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, 
מטפלת ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת, 
.SE -ומטפלת ב EMDR -מטפלת ומדריכה ב 

בעו״ס  המוסמך  בתוכנית  מלמדת  היא 
באוניברסיטת אריאל, ומנהלת את המרפאה 
לטיפול זוגי משפחתי ממוקד טראומה בבית 
חולים לב השרון. תחום המומחיות שלה הוא 
ומצבים  מורכבת  טראומה  בפוסט  טיפול 

דיסוציאטיביים.

מועדי הקורס:

22.2 | 15.2
ימי שני, בשעה 9:30  |  משך כל מפגש 90 דקות

טראומה וזכרון : פסיכותרפיה
ממוקדת גוף בעבודה עם זוגות 

ומשפחות 

מרצה: דר' קרן מינץ מלחי

Trauma is not 
what happens to us, 

but what we hold 
inside in the absence 

of an empathetic 
witness.

)Peter Levine, In an unspoken voice( 

“
”
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כולנו עוברים 2 תהליכים מרכזיים מרגע לידתנו - תהליך ההזנה 
ותהליך החיברות. אנו נפגעים בשניהם. בתהליך ההזנה אנו נפגעים 
כי הורינו אינם מושלמים ולא יכולים לספק את כל צרכינו. צרכים 
אלה ילוו אותנו כל חיינו ונישא עינינו לאנשים שנאמין כי יוכלו 
למלא חסכים אלו. בתהליך החיברות, אנו נפגעים כשאנו נאלצים 
בכדי לשרוד בסביבה המשפחתית  עצמנו  על חלקים של  לוותר 
והחברתית שלנו. חלקים אלה, מוצאים את מקומם במעין "פריזר" 
שאנו נושאים עימנו  והם נשארים כמשאלה לא מודעת להחזיר 
זוג שיודעים לבטא את  לעצמנו את שלמותנו. כך, גם נבחר בני 
התאהבנו  שכן  נפלא,  נרגיש  הרומנטית  בתקופה  חלקים.  אותם 
בחלקים של עצמנו אך כאשר בני זוגנו ידרשו מאיתנו את החלקים 
שהחבאנו, ניאבק בהם וכאשר נגלה שלא פשוט להם למלא את 

צרכינו, נלחם, נסתגר או נוותר. 

בכדי לחיות אל מעבר לחליפות ההישרדות שלנו ולתת לעצמנו 
ולבני זוגנו מתנה של גדילה עלינו להכיר איך המוח שלנו מנהל 
את העניינים, מה אנו צריכים לעשות בכדי להחזיר את המושכות 

לידינו, ולחזור לליבת החיים שאיתה הגענו לעולם.

מבנה ההשתלמות:
ההשתלמות תכלול 3 מפגשים בני שעתיים שבהם נכיר: 

איך קורים תהליכים אלו בראי המידע החדש שיש לנו בתחום   .1
מדעי המוח.

נבין מהם השינויים שצריכים לקרות כדי להחזיר לנו את אנרגיית   .2
הליבה שנולדנו אתה.

נתרגל דיאלוגים חדשים ויצירתיים על עצמנו שיוכלו להתווסף   .3
לארגז הכלים שלנו בעבודה עם יחידים ועם זוגות. 

במפגש הראשון
נלמד ונתוודע לצללים של עצמנו – כיצד נוצרו ומה נוכל לעשות 

כדי לתבוע מחדש את שלמותנו. 

במפגש השני
נלמד איך מדעי המוח קשורים לכל זה וכיצד אנו יכולים לרתום את 

ההסתכלות החדשה הזו לשרותנו ולשרות המטופלים שלנו. 

במפגש השלישי
נתחבר לליבה שלנו, לאותה אנרגיית חיים ראשונית איתה הגענו 
לעולם והלכה לאיבוד, נלמד ונתרגל כיצד להחזיר את האנרגיה של 

שמחת החיים הזו למהות שלנו שמתבטאת במישורי חיינו השונים.

עלות הקורס לחברי אגודה: 225 ₪
עלות הקורס לאורחים: 350 ₪

אורלי ורמן
מטפלת ומדריכה משפחתית וזוגית מוסמכת. 
מטעם  אימאגו  מטפלי  ומכשירת  מטפלת 
פקולטה  חברת  הבינלאומי.  האימאגו  ארגון 
מוסמכת,  מינית  מטפלת  זה.  ארגון  של 
מטפלת SE מוסמכת. מרצה בתוכנית רותם 
יו"ר שותפה של עמותת  ומיני.  זוגי  לטיפול 

אימאגו ישראל. 

ליאורה גרינהאוס
זוגי  בטיפול  מוסמכת  ומדריכה  מטפלת 
ומשפחתי, מטפלת אימאגו ומכשירה מטפלי 
הבינלאומי,  האימאגו  ארגון  מטעם  אימאגו 
יו"ר שותפה  זה.  חברת פקולטה של ארגון 
ברחבי  מרצה  ישראל,  אימאגו  עמותת  של 
הארץ ומלמדת טיפול משפחתי וזוגי במכון 
שינוי. מחברת הספר מסע זוגי מרומנטיקה 

לאינטימיות. 

מועדי הקורס:

22.3 | 16.3 | 9.3
ימי שלישי, בשעה 9:30, התאריך ה- 22.3 יום שני

משך כל מפגש 120 דקות

לאן נעלמה אנרגית החיים 
המקורית שלנו – איך המוח קשור 

לזה ומה ניתן לעשות בעניין 

MSW מרצות: אורלי ורמן 
MSW וליאורה גרינהאוס

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

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


חוסן,  על  המצביע  למשתנה  נחשב    )Self Esteem( עצמי  ערך 
בריאות ורווחה נפשית. מחקרים בשנים האחרונות מעידים עליו 
או  מדי  נמוך  עצמי  ערך  זוגי.   בחוסן  חשיבות  רב  כמשתנה  גם 
גבוה מדי קשור באופן מובהק לאופי היחסים הזוגיים ומנבא את 
יציבותם והימשכותם.  בהשתלמות ננסה להבהיר לעומק את מושג 
גם בטיפול  הזוגית,  היחסים  על מערכת  והשפעתו  הערך העצמי 
זוגי וגם בטיפול פרטני העוסק בממד הזוגי. ההשתלמות תאפשר 
ברמה  וטיפול  לאבחון  שיסייעו  יעילים  כלים  לקבל  למשתתפים 

הפרטנית והזוגית בסוגייה זו.

מפגש ראשון
הערך  רמת  של  וזיהוי  אבחנה  העצמי,  הערך  של  שונים  סיווגים 
עצמי  ערך  על  חדשים  מחקרים  ופרטני,  זוגי  בטיפול  העצמי 
ברמה  הנדרשות  והאפליקציות  זוגיים  ביחסים  חוסן  כמשתנה 

הטיפולית.

מפגש שני 
עצמי  ערך  על  הזוג  לבני  או  לפרט  חינוכיים  פסיכו  הסברים 
כמשתנה רב משמעות ביחסים זוגיים ואפשרויות הטיפול הנגזרות 

מכך, כולל הדגמה של תיאור מקרה טיפולי.

עלות הקורס לחברי אגודה: 150 ₪
עלות הקורס לאורחים: 250 ₪

ד"ר נעמי אפל
עו"ס, מומחית ומדריכה מוסמכת בטיפול התנהגותי קוגניטיבי )CBT(. מנהלת מכון "שיטות". מנהלת אקדמית 
של תוכנית ההכשרה לטיפול הורי, זוגי ומשפחתי ב – CBT בתל השומר. מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 
אקדמיים  במוסדות  הנלמדות  ייחודיות  טיפול  שיטות  פיתחה   .CBT ב-  מטפלים  להכשרת  ובתוכניות  ת"א 
וטיפוליים. חיברה 8 ספרים בתחום הטיפול בילדים, הורים, זוגות ומשפחות. ההשתלמות מבוססת על ספריה 

"כוחו של CBT בטיפול זוגי" וספרה האחרון "טיפול התנהגותי-קוגניטיבי בחרדת בחינות על פי מודל זה"ב".

מועדי הקורס:

11.5 | 4.5
ימי שלישי, בשעה 9:30  |  משך כל מפגש 90 דקות

ערך עצמי
כמשתנה חוסן ביחסים זוגיים 

מרצה: ד״ר נעמי אפל

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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״משתיקה לזעקה לדיבור" - כך נקרא ספרה של ד"ר אראלה למדן, 
בה חקרה את עולמן של אימהות בקיבוץ מאז היווסדו*. ד"ר למדן 
שוחחה עם אימהות משלושה דורות: דור המייסדים, הדור השני 
אימהיות  עמדות  שלוש  ניסחה  ממצאיה,  מתוך  השלישי.  והדור 
שונות, שמבחינות בין שלושת הדורות: ה"שתיקה" מאפיינת את 
האימהות ה"אידיאולוגיות" מהדור הראשון, אשר שתקו את חווית 
האימהות הפרטית שלהן. ה"זעקה" מאפיינת את האימהות מהדור 
וה"דיבור"  נגדה,  זעקו  אך  השני, שצייתו למסגרת הקולקטיבית 
שהיו  השלישי,  הדור  בנות  ה"אינדיווידואליות"  לאימהות  שייך 

מחוברות לצרכיהן והציגו אותם באופן ישיר.

וגם  מהקליניקה,  היטב  לי  מוכרים  השתיקה-זעקה-דיבור  מצבי 
המעברים ביניהם, והם בולטים לי במיוחד בטיפולים זוגיים, שם 
קורה לא פעם שאחד מבני הזוג ולפעמים, שניהם, מתקשה לדבר 
'את עצמו', והוא שותק או מדבר בלקוניות/ בתגובתיות, או זועק/

צועק. מה מאפשר למטופל להגיע לידי כך שיצליח לדבר את עצמו 
לעבור  לאדם  מה התהליך שיאפשר  ישמע?  לכך שקולו  ולהביא 

משתיקה דרך זעקה ועד לדיבור?

סדנת כתיבה, בזום או במפגש 'ממשי', היא מסגרת בטוחה שבה 
מחשבותיהם  את  ומתרגמים  סיפורים  הכתב  על  מעלים  אנשים 
ורגשותיהם למילים כתובות. פעמים רבות, תהליך הכתיבה לוקח 
את הכותב לשיטוט במעמקי נפשו, גם לאזורים לא "מתויירים", 
ומפגיש אותו עם תכנים ורגשות מודחקים. תיעוד התכנים האלה 
מי  אין חובת הקראה.  לו את קולו. בסדנת כתיבה  בכתב מחזיר 
שמקריא את מה שכתב, עושה זאת מתוך בחירה. להשמעת הקול 
יש היבט ממשי וגם סימבולי: הדיבור מנכיח את קולו של הכותב 
בעולם החיצון כאומר: אני כאן, ואלה דברי. אפשר לראות אפוא 
במציאת  בדיבור,  בשלבים  אימון  מעין  בסדנה  הכתיבה  בתהליך 
לזעוק  המושתקים,  הקולות  את  לכתוב  בעולם:  בהשמעתו  קול, 

זעקה ולהתאמן בדיבור. 

בסדנת הכתיבה נכתוב את החווית האישיות שלנו ביחס לשתיקה-
התנועה  אל  ראשון  בגוף  ונתוודע  בתוכן  נשהה  זעקה-דיבור, 
הפנימית שמלווה את המעבר ביניהן. נשתף )אם נרצה( וגם נשמע 
מה כתבו אחרים. נבלה ביחד בתוך תהליך אישי בו חברי הקבוצה 
מחזיקים ביחד את הסיפורים כולם, וננסח מתוך ההתנסות דרכי 
עבודה בקליניקה עם השתיקות והזעקות, אל עבר הדיבור. בסוף 

הסדנה נדון גם בשימוש בכתיבה בתוך תהליך טיפול.

עלות הקורס לחברי אגודה: 300 ₪
עלות הקורס לאורחים: 470 ₪

ענת הררי
ופסיכולוגית  מוסמכת  משפחתית  מטפלת 
חברתית. כתבה את הספרים 'הולדת סבתא', 
טוב  'ילד  זכרונות',  מאה  אימהות  'מאה 
ו-'הולדת  למתבגרים'  הורים  להיות   – דיו 
אבא', כולם יצאו לאור בהוצאת בבל. מנחה 
וריטריטים  טיפול  לאנשי  כתיבה  סדנאות 

לקהל הרחב.

מועדי הקורס:

4.6 | 3.6 | 28.5 | 27.5
 ימי חמישי, בשעה 18:00 |  ימי שישי, בשעה 9:00

 משך כל מפגש 120 דקות | מספר משתתפים עד 15
הסדנה לא תצולם

*אראלה למדן, )2004(. משתיקה לזעקה לדיבור – שלושה דורות של אימהות בקיבוץ, הוצאת יד טבנקין.

משתיקה לזעקה לדיבור:
)סדנת( כתיבה של מודל טיפולי

מנחה: ענת הררי
מספר משתתפים עד 15 | הסדנה לא תצולם

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים
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ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

ד"ר אמיתי המנחם
בטיפול  מוסמך  ומדריך  מדריך  קליני  פסיכולוג 
במכללה  לשעבר  בכיר  מרצה  וזוגי.  משפחתי 
האקדמית בית ברל, מורה בתוכנית להנחיית קבוצות 
טיפול  במסגרות  ומדריך  הקיבוצים  סמינר  במכללת 
"מפגש  העת  כתב  של  לשעבר  ראשי  עורך  שונות. 
לעבודה חינוכית- סוציאלית". כותב ומפרסם בתחומי 

התמחותו. נשוי, אב ל- 4 ילדים וסב ל- 11 נכדים. 

הסדרה הכחולה: הרצאות במגוון 
נושאים ממוקדים מעולמות התוכן 

של הטיפול הזוגי והמשפחתי

 זיכרונות ילדות מוקדמים:
תאוריה, טיפול ויישום

מרצה: ד״ר אמיתי המנחם | מועד ההרצאה: 4.3
יום חמישי, בשעה 19:30 | משך 90 דקות

ההרצאה תדון השוואתית בארבע הפרספקטיבות התיאורטיות של 
זיכרונות הילדות: התפיסה הפסיכואנליטית הקלסית, נקודת המבט 
הנוכחית:  הפסיכודינמית  התיאוריה  אדלריאנית,   - הקוגניטיבית 
והפרספקטיבה  האינטר-סובייקטיבית  והתפיסה  אובייקט  יחסי 
הנרטיבית. תיבחן המחלוקת אודות זיכרונות הילדות המוקדמים 

כאמת או נרטיב ויוצג הדיאלוג בין הזיכרון האישי והחברתי.

יוזכרו השימושים המגוונים של הזיכרונות בפסיכודיאגנוסטיקה, 
קוגניטיבית  דינמית,  לסוגיה:  אינדוידואלית  פסיכותיראפיה 
זוגי  בטיפול  מועד,  וקצרות  ממוקדות  בהתערבויות  ונרטיבית, 
בכלים  ובטיפול  ארגוני  ייעוץ  קבוצתית,  עבודה  ומשפחתי, 

אמנותיים. התיאור ילווה בדוגמאות להמחשה של דרך העבודה.

1.  הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה ולאורחים בעלות 
של ₪30 למפגש ובעלות של 100 שקלים לאורחים שנרשמים 

מראש לכל הסדרה.

ניתן להירשם לכל הרצאה בנפרד או מראש לסדרה כולה  .2

לא ניתן יהיה לצפות בהרצאה ללא הרשמה מראש  .3

להרשמה מראש לסדרה כולה לחברי האגודה

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

להרשמה מראש לסדרה כולה לאורחים

לחצו כאן

לחצו כאן

עידית שלו
תראפיסטית באומנות ופסיכותרטפיסטית, מתלמידותיה 
תעודה  ולימודי   MA בוגרת  אביטל.  ימימה  של 
במכון  פסיכותרפיה  לימודי  וכן  חיפה,  מאוניברסיטת 
שנה,   20 כ-  הכרתית  חשיבה  מלמדת  ירושלים.  מגיד 

מנהלת מכללה וירטואלית ללימודי חשיבה הכרתית.

"אין כפיה ברוחני"
מרצה: עידית שלו | מועד ההרצאה: 22.4
יום חמישי, בשעה 19:30 | משך 90 דקות

ההרצאה תעסוק בצורך הבריא של מתבגרים בהתנגדות בדרכם 
טקסטים   ישולבו  ההרצאה  במהלך  עצמיותם.  ולגילוי  לנפרדות 
מקוריים של ימימה אביטל באמצעותם תודגם מהי הורות סומכת 
ומטפחת לפי גישתה, נברר יחד מהם האפשרויות העומדות בפני 
הסמכות ההורית להשפיע ולתת תנאים מיטיבים להתפתחות לצד 

אתגרי  הגיל. 

נתייחס למושגים  הימימאיים" המתנה ודיוק  ונתקרב לאופן בו הם 
מעשירים את העמדה ההורית הסומכת.

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

>> חזרה לתוכן עניינים
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ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

הסדרה הכחולה: הרצאות במגוון 
נושאים ממוקדים מעולמות התוכן 

של הטיפול הזוגי והמשפחתי

טיפול משפחתי במשחק
מרצה: ד"ר שלמה אריאל | מועד ההרצאה: 24.6

יום חמישי, בשעה 19:30 | משך 90 דקות

ומאוד אפקטיבית  הטיפול המשפחתי במשחק מהווה דרך מהנה 
שווי  כמשתתפים  המשפחתי,  בטיפול  ילדים  של  מלא  לשילוב 
חשיפה  מאפשר  החופשי  המשפחתי  המשחק  נלהבים.  זכויות 
)"באגים"  סמויים  דיספונקציונאליים  אינטראקציה  דפוסי  של 
בתקשורת המשפחתית( וטיפול בהם בדרך משחקית רכה, עתירת 
דמיון ויצירתיות. המטפלת היא שותפה מלאה למשחק המשפחתי 
את  מכוונת  היא  בפעילות  זכויות  שוות  וכחברה  הספונטאני, 
ושינוי  הבאגים  החלשת  המאפשרים  לכיוונים  בעדינות  המשחק 
חיובי. ילדים, במשחקיהם הסוציו-דרמטיים הטבעיים, משתמשים 
ולא  מילוליים  אמצעים  של  נדלה  בלתי  במגוון  יצירתי  באופן 
ולשפר את מצבם  מילוליים כדי לפתור קונפליקטים בינאישיים 
יכולה  במשחק  המשפחתי  בטיפול  המטפלת  והחברתי.  הרגשי 
אף היא, כמו הילדים,  להפעיל באופן גמיש ומהנה אמצעי טיפול 
במשחק כיד הדמיון הטובה עליה, ועם זאת פעילותה מונחית על 
ידי חשיבה שיטתית מדוקדקת על מה שצריך לשנות, על מהות 

המשחק ועל כוחו הריפויי.

התיאורטיים  יסודותיה  את  בקצרה  אריאל  ד"ר  יציג  בהרצאה 
האינטגרטיבי  המשפחתי  הטיפול  שיטת  של  והמתודולוגיים 
מקרים  הצגת  באמצעות  השיטה  את  וידגים  שפיתח,  במשחק 

בווידיאו.

ד"ר שלמה אריאל
פסיכולוג קליני ומדריך, מטפל ומדריך זוגי ומשפחתי 
בתחום  רבים  ומאמרים  ספרים  של  מחברם  מוסמך, 
חקר המשחק ויישומיו בטיפול ובחינוך. מעביר תכניות 
מומחיותו  בתחומי  וסדנאות  השתלמויות  הכשרה, 

בישראל, ארצות שונות באירופה וארה"ב.

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

1.  הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה ולאורחים בעלות 
של ₪30 למפגש ובעלות של 100 שקלים לאורחים שנרשמים 

מראש לכל הסדרה.

ניתן להירשם לכל הרצאה בנפרד או מראש לסדרה כולה  .2

לא ניתן יהיה לצפות בהרצאה ללא הרשמה מראש  .3

אפשר לנשום ממציאות אלימה לחיים בעוצמה
מרצות: בתיה צוקר, יעל לויתן ירדן ועו"ד אלינור ברגר 

מועד ההרצאה: 20.5
יום חמישי, בשעה 19:30 | משך 90 דקות

שתי נשים שחוו אלימות בביתן מזמינות אתכם להרצאה אישית, 
מוטיבציה. להתחיל מהמקום  ובעיקר  ומעוררת מחשבה  מרתקת 

שבו אתם נמצאים כרגע לנשום אחרת!

גם  מההתחלה.  להתחיל  לקום  אפשר  כואבת  הכי  מהמכה  גם 
מהמקום הכי נמוך אפשר להרים את הראש במלוא הגאווה. גם אם 
הכל סביבכם קרס אפשר תמיד להושיט יד ולקבל עזרה. גם אם 
זה לא נראה כרגע אפשרי אבל תוכלו תמיד לחזור ולחוש אהבה. 
גם אם הביטחון נרמס אפשר לתת לו להתאחות מיום ליום. לפקוח 

עיניים, לחייך ופשוט....לנשום!

הסיפור האישי ישולב עם הרצאה של עורכת דין שתציג את הצד 
המשפטי - מה מציעה מערכת החוק כשאנחנו נתקלים במקרים של 
אלימות או מקרים קשים בקליניקה? איך נוכל לעזור למטופלים 
משפטית  פרקטית  מבחינה  לעשות  צריכים  הם  ומה  לאן  לדעת 

ואילו כלים עומדים לרשותם.

בתיה צוקר ויעל לויתן ירדן
מאפרות ומסרקות כלות, שרדו מציאות אלימה, חיות 
עכשיו בהעצמה, והשליחות שלהן היא להעצים עוד 

נשים  :(

עו"ד אלינור ברגר
בעלת משרד עורכי דין לדיני משפחה ירושה וגישור 
משפחתי, כ- 11 שנים בתחום, עוסקת בין היתר בייצוג 
ויועצת  אישית  מאמנת  פשוטים.  לא  אלימות  מקרי 
זוגית ופועלת מתוך אמונה אמיתית ושליחות גדולה. 

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

להרשמה מראש לסדרה כולה לחברי האגודה

להרשמה מראש לסדרה כולה לאורחים

לחצו כאן

לחצו כאן

>> חזרה לתוכן עניינים
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