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חברות וחברים יקרים, 

בפתחה של שנה עברית חדשה ובעיצומה של שנת 2021 שגם בה לצערנו הקורונה מסרבת לצאת מחיינו אנו ממשיכים ומנסים 
להתאים את תוכנית ההשתלמויות שלנו למצב הקיים. 

אין ספק כי חוסר הוודאות והקושי לתכנן קדימה הינו האתגר הגדול עימו אנו מתמודדים והוא דורש מאיתנו לעשות התאמות, 
לשלב בין הרצון לחזור ולקיים מפגשים פנים אל פנים לבין המגבלות השונות שמכתיבה לנו המציאות. 

בתוכנית הסתיו שלפנינו ניסינו להביא לפניכם מגוון חדש של השתלמויות והרצאות, חלקן מתוכננות להתקיים פנים אל פנים 
)בתקווה שהמצב יאפשר זאת( וחלקן יועברו בזום.  

בין הסדרות המוכרות אנו בטוחות שתשמחו לגלות גם חידושים והראשון בהם הוא קבוצת קריאה ל'מטיבי לכת' בהנחייתו של 
שמואל גרזי. כמו כן אנחנו שמחות להציג לפניכם השנה, לראשונה באגודה, סדרת הרצאות חדשה בה נארח מרצים אורחים 

מחו"ל, מהבכירים והידועים בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי. הסדרה תיפתח כבר באוקטובר ותימשך לאורך כל השנה.

תוכנית ההשתלמויות תכלול השנה, אם כן, את  הסדרות הבאות:

הסדרה הסגולה

סדרת הדגל החדשה שלנו: תכלול בתוכה מפגשים חודשיים בני שעה וחצי כל אחד עם מרצה אורח מחו"ל בנושאים מגוונים 
ומתורגמת. מוקלטת  לנרשמים  בהמשך  ותינתנה  באנגלית  תהיינה  ההרצאות  והמשפחתי.  הזוגי  הטיפול  בתחום   וחדשניים 

ניתן להרשם לסדרה במלואה או לכל הרצאה בנפרד.

הסדרה הכתומה

הנה סדרה של 2-5 מפגשים מובנים ותעסוק בגישות קליניות ותאורטיות שונות בעולם הטיפול וכן בנושאים שונים ומרחיבי 
דעת מעולמו המקצועי של המטפל הזוגי והמשפחתי. בסדרה זו נכלול השנה גם קבוצת קריאה.

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 הכחולה

תעסוק במגוון תכנים ממוקדים, עכשוויים ומעשירים מעולמות הטיפול הזוגי והמשפחתי ותוענק ללא כל עלות לחברי האגודה, 
ובעלות סמלית ביותר למי שאינו חבר אגודה. ניתן להירשם באופן חופשי לסדרה במלואה או לכל הרצאה בנפרד.

בנוסף, אנו מתכננים לקיים השנה ימי עיון 'פנים אל פנים' בתקווה, כאמור, שהמצב יאפשר זאת.

 נשמח לפגוש אתכם גם השנה איתנו,
ומקווים שתמצאו בתוכנית שלפניכם מענה מקצועי מרתק ומעשיר.

בברכת שנה טובה, מתוקה ובריאה

ד"ר חגית ירניצקי יו"ר ועדת ההשתלמויות
חברות הוועדה - שרה בוקסנבוים, גילה הרן, ללי לסרי, דר' ורד סלונים נבו וגלית פלדמן.
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מרצה: פרופ' אשכול רפאלי

יום עיון פנים אל פנים 

הסדרה הסגולה

הסדרה הכתומה

הסדרה הכחולה

"אני ישנה וליבי ער" – בין כניעה להתמסרות במיניות
במשכן אומנויות הבמה רעננה | מרצים: דר' זיוה לויטה, עינת נתן, טל כהן, מיכל ניר וגבו וייס

מה למדנו מ-35 שנות מחקר של ה-EFT בטיפול זוגי ולאיפה פנינו מועדות?
הרצאה מקוונת באנגלית – דר' סו ג'ונסון 

 PACT טיפול זוגי ממוקד מטרה
הרצאה מקוונת באנגלית – דר' סטאן טטקין 

ראשיתה של זוגיות – התהוות מבנים קבועים בזוגיות ארוכת זמן 
ד"ר רות קמחי

מבוא לשיטת גוטמן בטיפול זוגי והתאמתו לטיפול מרחוק 
ד"ר שושנה הלמן

טיפול זוגי והורי ממוקד מיינדפולנס וחמלה  
סדנה פנים אל פנים | גבו וייס ופרופ' נורית ירמיה 

זוגיות: ביון ואינטרסוביקטיביות - קבוצת קריאה 
שמואל גרזי 

גירושין בשיתוף פעולה )Collaborative Divorce( – מודל רב מקצועי לסיוע 
למשפחות במשבר

עו"ד עידית שחם

מודל הכשרת הקרקע - הזמנה לעבודה משותפת ויעילה כבר מהמפגש הראשון
מאיה לנג גלעד

EFT – נגיעה אחת רכה - טעימות מטיפול זוגי ממוקד רגש
עפרה קולא 

מדברים מיניות בטיפול
הרצאה מקוונת באנגלית – ג'ורג' פאלר
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THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

 "אני ישנה
    וליבי ער"
בין כניעה להתמסרות במיניות

27.10.2021
רביעי, בין השעות 9:00-15:00 | במשכן אומנויות הבמה, 

רחוב הפלמ"ח 2, רעננה | חנייה חינם בשפע 

יום העיון יעסוק בהיבטים מנוגדים ומשלימים שבין כניעה לבין 
התמסרות, בתוך זוגיות מינית. האם במעשה האהבה אנו נעתרים? 

נכנעים? או מתמסרים? האחד לגופו ולנפשו של השני.

 ומה יקרה אם לא נוכל לקיים את יום העיון
פנים אל פנים ברעננה? 
יום העיון יעבור לזום! 

ההרשמה תפתח מיד אחרי החגים בהתאם. 

בתוכנית: 
התמסרות והעתרות, כניעה והשתלטות בזוגיות - דר' זיוה לויטה

כניעה והתמסרות בהעברה הנגדית בטיפול זוגי ומיני - עינת נתן

 כניעה והתמסרות מנקודת מבט אישית-פואטית
ספוקן וורד )שירה מדוברת( – טל כהן

שמלת מלח – מיכל ניר

"אומץ לב שליו": פחד והתמסרות בתהליך הטיפול המיני – גבו וייס

SAVE THE DATE

 ועדת ההיגוי - מיכל ניר וגלית פלדמן



>> חזרה לתוכן עניינים

הסדרה הסגולה 

והמשפחתי  הזוגי  ע"י מיטב המרצים בתחום הטיפול  סדרת הרצאות שנתית שתינתן 
בעולם. הסדרה כוללת מפגשים בני כשעה וחצי כל אחד )כולל זמן לשאלות ותשובות( 
בנושאים מגוונים ועכשוויים בתחום. ההרצאות תינתנה LIVE באנגלית, ותהיינה מוקלטות 
וזמינות בהמשך עם תרגום לעברית, לצפייה נוספת לזמן מוגבל עבור הנרשמים. אנו 
שמחים להביא לפניכם את שלושת ההרצאות הראשונות )עונת הסתיו( בסדרה השנתית

ניתן להרשם לכל הרצאה בנפרד או מראש לשלושתן )מומלץ(. 

סדרת 
הדגל 
 החדשה
של האגודה!

עלות כל הרצאה בנפרד
לחברי אגודה ₪120 | לאורחים – ₪170 

עלות לשלושת ההרצאות הראשונות בסדרה
לחברי אגודה ₪300 | לאורחים – ₪450

להרשמה לסדרה כולה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uf


 21.10.21 | יום חמישי
בשעה 19:00 | הרצאה מקוונת בשפה האנגלית

מה למדנו מ-35 שנות מחקר של ה-EFTEFT בטיפול זוגי
ולאן פנינו מועדות?

עלות: ₪120 לחברי אגודה | ₪170 לאורחים 

להרשמה להרצאה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

להרשמה לסדרה כולה לחצו כאן

הסדרה הסגולה 

סדרת 
הדגל 
 החדשה
של האגודה!

ד"ר סו ג'ונסון
ומובילות  וממייסדות  זוגית  ומטפלת  קלינית  פסיכולוגית 

שיטת הטיפול הזוגי ממוקד רגש.

ה- EFT נחשב בעולם הטיפול העכשווי כמודל מרכזי לטיפול זוגי יעיל מבוסס עובדתית. 

מה הם הלקחים העיקריים שלמדנו במשך 35 שנות עבודה קלינית ומחקרית? במהלך השנים, למדנו כיצד ליישם 
את ממצאי מחקרי ה- attachment בכל מפגש, לבחון אילו חוויות רגשיות מתקנות יסייעו בעיצוב קשרים מספקים 

לאורך זמן וכיצד להשתמש בטנגו ה- EFT ליצירת שינוי מיטיב ביחסים. 

עתיד ה- EFT מציג את הדרך בה לוקחים את כלל הלקחים הללו ומיישמים אותם באופן שיטתי יותר בשיטות טיפול 
שונות. 

בנושא זה תעסוק ותרחיב דר' ג'ונסון בהרצאתה.  

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uH
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uf


 16.11.21 | יום שלישי
בשעה 19:00 | הרצאה מקוונת בשפה האנגלית

גישת PACTPACT לטיפול זוגי
ההרצאה מתמקדת במה מנבא הצלחה ארוכת טווח במערכות יחסים רומנטיות בוגרות. אנו נדון באיך מטרה וחזון 
משותפים מאפשרים מערכות יחסים ארוכות ומשמעותיות, ואיך חוסר במטרה, במשמעות משותפת ובערכים משותפים 
מנבא איום מצטבר על הזוגיות. אנו נשאל את הזוג היושב מולנו "מה מביא אתכם להיות זוג ומה משאיר אתכם ביחד? 
"מהי משמעות הזוגיות שלכם?" אהבה בלבד אינה מספיקה כדי להבטיח את אריכותן של מערכות יחסים בהתחשב 

בטבע האנוש ההישרדותי שנמצא שם תמיד.

הזוגית  העבודה  שלקראתו  ברור  תרפויטי  נרטיב   / חזון  להיות  חייב  הזוגי  בטיפול  גם  טיפולית,  גישה  בכל  כמו 
מתקדמת. הבהירות לפיה המטפל מחזיק את החזון הזה ומצפה מהזוג להגיע למטרה  הטיפולית קובעת במידה רבה 
את ההצלחה הטיפולית. נלמד על גישת PACT, אותה פיתח ד"ר סטן טאטקין ואיך היא משמשת אותנו בטיפול הזוגי. 

עלות: ₪120 לחברי אגודה | ₪170 לאורחים 

להרשמה להרצאה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

להרשמה לסדרה כולה לחצו כאן

הסדרה הסגולה 

סדרת 
הדגל 
 החדשה
של האגודה!

דר' סטן טאטקין
ומפתח  מרצה  חוקר,  משפחתי,  מטפל  קליני,  פסיכולוג 
בעל   .)PACT( זוגי  לטיפול  הפסיכו-ביולוגית  הגישה 

קליניקה בקליפורניה ומכון הכשרה למטפלים.

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uK
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uf


 21.12.21 | יום שלישי
בשעה 18:30 | הרצאה מקוונת בשפה האנגלית

מדברים מיניות בטיפול
מיניות היא הטריגר המעורר לעתים קרובות הן את הטוב והן את הגרוע ביותר במערכות יחסים. באמצעות השיח על 
אינטימיות ומיניות, אנו חווים בטיפול וביחסים את הנדנדה משיאי התשוקה לשפל הדחייה. למרות חשיבות הנושא, 
רוב המטפלים לא לומדים כיצד לתווך ולהוביל שיח אינטימי בין בני הזוג כך שיעצים ויחזק את הקשר הזוגי. מטפלים 
נמנעים מלדבר על סקס מחשש למבוכה, חוסר כישורי הערכה ו/או מעט ביטחון לגבי מה לעשות עם תפקודים מיניים 
לקויים או  וניתוקים. למרות חשיבות הנושא גם המטופלים עצמם נוטים להימנע מלדבר על הנושא אם מתוך בושה 

ואם מתוך החשש הגדול לדחייה שתעלה ותיצור קונפליקט חסר תקנה. 

ההרצאה תספק למטפלים כלים יישומיים שיעזרו להם לחדד את היכולת שלהם לאבחן ולרתום את היחסים המיניים 
לחיזוק הקשר הזוגי. נלמד איך לסייע לזוגות לעבור מקשר מיני עם תפקוד לקוי לקשר מספק ובריא.

עלות: ₪120 לחברי אגודה | ₪170 לאורחים 

הסדרה הסגולה 

סדרת 
הדגל 
 החדשה
של האגודה!

ג'ורג' פאלר
ממובילי הגל החדש ב- EFT מפתח ומלמד את היישומים 
העדכניים בטיפול זוגי ומשפחתי ממוקד רגש ומתלמידיה 
במרכז  ההדרכה  תחום  את  ומנהל  מטפל  ג'ונסון.  סו  של 
'לתקווה והתחדשות. נשיא המרכז לטיפול ממוקד  גריניץ 

רגש בניו-יורק.

להרשמה להרצאה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

להרשמה לסדרה כולה לחצו כאן

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uG
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uf


הנחת היסוד שבבסיס הדיון שיתקיים במהלך הקורס, היא שזוגיות 
הינה קשר לא יציב, בשל היותה התחברות וולונטרית לעומת קשרי 
משפחה אחרים שהינם קשרי דם. הנחה זאת מובילה לחיפוש אחרי 
המרכיבים אשר הופכים את הקשר הזוגי ליצירה בינאישית קבועה 
– היא הזוגיות. תהליכים ראשוניים של משיכה הדדית מתגבשים 
בהמשך הקשר למבנים קבועים אשר מחזיקים את המרקם העדין 
של הזוגיות. העמקה בהבנת הבחירה הראשונית והמשיכה שבה 

עשויה לתת מענה לשאלה באשר לדרך היוצרות  ה"זוגיות".

של  ובהתפתחותם  הזוגיות  התהוות  באופן  נדון  הקורס  במסגרת 
תהליכים ראשוניים לכדי הבשלתם בהמשך הקשר הזוגי ונסקור 
את הסוגייה באמצעות מושגים אשר מיצגים זוויות שונות לתיאור 
חידת המשיכה הבין זוגית, כמו לדוגמא, "זולת העצמי הייחודי" 
על פי David Shaddock ; "הקנוניה" על פי Jurg Willi וההעברה 

Philip Ringstrom הדו-מימדית  על פי

בקורס יוצגו  תכנים תאורטיים בשילוב שיח ודיון מתוך דוגמאות 
קליניות והתנסויות אישיות.

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

 מועדי הקורס:

 21.11.21 | 14.11.21 | 7.11.21 | 31.10.21
ימי ראשון, בין השעות  16:45-15:30 

 קורס מקוון בן ארבעה מפגשים
עם דר’ רות קמחי 

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

ראשיתה של זוגיות – התהוות מבנים קבועים בזוגיות ארוכת זמן 

ד”ר רות קמחי
משפחתי  לטיפול  מוסמכת  סוציאלית,  עובדת 
מאוניברסיטה  שלישי  תואר  בעלת  והדרכה.  וזוגי 
תל אביב. נושא הדוקטורט בתחום המשבר הזוגי. 
משפחתי  טיפול  לימדה  בעבר  פרטית.  קליניקה 
בן  ובאוניברסיטת  אביב  תל  באוניברסיטת  זוגי 
אביב.  בתל  אלומה  מרכז  את  ניהלה  בנגב.  גוריון 
מנחה קבוצות להדרכה/למידה למטפלים מנוסים 
ובכירים. מדריכה צוותי מטפלים בתחנות ציבוריות. 
כיהנה כיו"ר ועדת האתיקה ווועדת ההסמכה של 

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

הסדרה הכתומה

https://secure.cardcom.solutions/e/x8K6


שיטת גוטמן היא אחת השיטות הנחקרות ביותר לטיפול זוגי מזה 
בישראל.  והכרה  לעניין  האחרונות  בשנים  וזוכה  עשורים   4 כ- 
שיטת גוטמן היא מבין השיטות היחידות  בטיפול זוגי המתמקדות 
שונים.  טכנולוגיים  ובאמצעים  פסיכו-פיזיולוגים  באספקטים  גם 
בהרצאות נתמקד על הייחודי בשיטת גוטמן לטיפול זוגי, על מה 
נשענת השיטה, המושגים הייחודיים, דרכי ההערכה החדשות של 
והצגת מקרים תוך תיאור  השיטה, תיאור התערבויות העיקריות 
נידון באפשרויות  כן  גוטמן. כמו  פי שיטת  התהליך הטיפולי על 
של טיפול מרחוק בשיטה והיתרונות והחסרונות בטיפול מסוג זה.

גוטמן  בשיטת  הייחודי  מה  בנושאים:  יעסוק  הראשון  המפגש 
לטיפול זוגי, מעבדות אהבה והמחקר ארוך הטווח שנעשה בהם, 
למדידת  אוקסימטר  כמו  פסיכו-פיזיולוגיים  באמצעים  שימוש 
הצפה, קידוד הבעות הפנים ,דרכי ההערכה החדשות של מערכת 
היחסים )ראיונות מובנים, שאלונים מובנים און-לייין, קליפים של 
וידאו ודרוג של רגשות, והשימוש בתוכנה חדשה(, תיאורית הבית 
הצגת מקרה  בסיס ההערכה.  על  הטיפול  וקביעת מטרות  היציב 

בשלב ההערכה ודיון.

הפרשים  ארבעת  תיאורית  בנושאים:  יעסוק  השני  המפגש 
תרגיל  רפפורט,  )גוטמן  התיאוריה  על  המבוססות  והתערבויות 

רגיעה(, התערבויות של חלומות בקונפליקט, פשרה.
ודיון  השונות  בהתערבויות  שימוש  הדגמת  תוך  מקרה  הצגת 

במקרים המתאימים לטיפול מרחוק בשיטת גוטמן

עלות הקורס לחברי אגודה: 200 ₪
עלות הקורס לאורחים: 300 ₪

 מועדי הקורס:

 17.11.21 | 10.11.21
ימי רביעי, שעה 9:30 משך המפגשים 90 דקות

קורס מקוון בן שני מפגשים בהנחייתה של 
ד"ר שושנה הלמן

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

ד״ר שושנה הלמן
וזוגית  משפחתית  ומטפלת  פסיכולוגית 
ייעוצית  בפסיכולוגיה  דוקטורט  בעלת  מוסמכת. 
המטפלת   . יורק.  ניו  קולומביה,  מאוניברסיטת 
המוסמכת הראשונה בארץ בשיטת גוטמן, מדריכה 
ומוסמכת להכשיר מטפלים בשיטת גוטמן. תרגמה 
מטעם  לעברית  נוספים  וחומרים  השאלונים  את 
מכון גוטמן. פירסמה מאמרים ופרקים בספרים בין 

השאר על השיטה ועל טיפול  מרחוק.

מבוא לשיטת גוטמן בטיפול זוגי והתאמתו לטיפול מרחוק 

הסדרה הכתומה
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מפגש ראשון:  מיינד מוסח הוא מיינד לא מאושר!  
למיינדפולנס,    הבודהיסטיים  השורשים  על  נשוחח  הראשון  במפגש 
נחקור את ההגדרות המסורתיות והעכשוויות למיינדפולנס ולחיבור 
של גוף ותודעה תוך כדי התייחסות לקשיבות ולוויסות של תחושות, 
שונה  היא  וכיצד  לחמלה  ההמשגות  את  נלמד  ומחשבות.  רגשות 
ממצוקה אמפטית, הזדהות ורחמים. נכיר את איכויות החמלה ונלמד 
את המודל של פול גילברט לטיפול מבוסס חמלה כמו גם את המודל 
של קריסטין נף וקריס גרמר לחמלה ולחמלה נועזת, כי כפי שטיך 
נהאת האן אומר – "לשבת על הכרית ולתרגל זה לא מספיק, צריך גם 

לטאטא את החצר" – כל כך מתאים כמטאפורה לטיפול זוגי והורי. 

זוגי.  בטיפול  וחמלה  במיינדפולנס  נתמקד  זה  במפגש  שני:  מפגש 
נכיר את הגישה האבולוציונית לרגשות, נדון בגישה הפסיכו-חינוכית 
וכיצד המוח מנהל את  בזוגיות  והימנעות  להבנת תגובות תוקפנות 
בתוך  חומלת  לפעולה  ובמחסומים  בפחדים  נדון  שלנו.  התקשורת 
 ,CFT -עולם הזוגיות, ואיך לעבוד עם זוגות בעזרת 3 המעגלים של ה
בעזרת מעגלי התפתחות החמלה במרחב הבין אישי, והקשבה גופנית 
 )Budo( הבודו  מתוך  הגופנית  החוויה  מתוך  בחמלה  ננסה  מלאה. 

ובתרגילים זוגיים מתוך הבודותרפיה. 

מפגש שלישי: במפגש זה נתמקד במיינדפולנס וחמלה בטיפול בהורות 
ובקשר הורים -ילדים. נכיר את המודלים המרכזיים של הורות בעידן 
המודרני וכיצד דפוסי הורות, סגנונות תקשורת, טמפרמנט והתקשרות 
משפיעים על התפתחות הילדים ועל ויסות האקלים המשפחתי. נדון 
יום, באתגרים הנלווים  היום  וחומלת בחיי  במודלים להורות קשובה 
הצבת  של  מאתגרים  יותר  בזמנים  וגם  שקטים  בזמנים  וביישומם 

גבולות, קונפליקטים ופתרון קונפליקטים. 

שאלות, תשובות, שיח וסיכום הסדנה.

עלות הקורס לחברי אגודה: 1,200 ₪
עלות הקורס לאורחים: 1,400 ₪

 מועדי הקורס:

 23.12.21 | 16.12.21 | 9.12.21
ימי חמישי, בן השעות 10:00–15:00 )16 שעות אקדמיות(

קיבוץ נצר סירני )חניה חופשית(
מספר המקומות מוגבל, קבלה לפי סדר הרשמה

בהנחיית גבו וייס ופרופ' נורית ירמיה
הסדנה תתקיים פנים אל פנים בקיבוץ נצר סירני 

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

גבו וייס
מטפל זוגי ומשפחתי ומדריך מוסמך, פסיכותרפיה 
חמלה  ממוקד  טיפול  בודהיסטי,  זוגי  וטיפול 
תלמיד  מסורתי,  קראטה  מאמן  ובודותרפיה, 
ומתרגל זן בודהיזם.  מרצה בתכנית לטיפול מיני 
ובתכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס באונ' בר 

/https://www.gaboweis.com  אילן. לעוד

נורית ירמיה
והתפתחותית,  קלינית  לפסיכולוגיה  פרופ' 
בילדים  מטפלת  מומחית,  קלינית  פסיכולוגית 
ובהורים, לומדת בודהיזם ולומדת ומנחה קבוצות 
מיינדפולנס וחמלה לקהל הרחב,  לאנשי מקצוע, 
לניה.   מוסמכת  מורה  ולהורים.  חינוכיים  לצוותים 

/https://www.nurityirmiya.com לעוד

טיפול זוגי והורי ממוקד מינדפולנס 
וחמלה – סדנה למטפלים זוגיים 

ומשפחתיים

האנושית,  החברה  של  הנוכחי  "במצב  גילברט,  פול  של  במילותיו 
הטיפולי,  במרחב  ברשותנו".  היחידה שעומדת  הברירה  היא  חמלה 
גם אם כולנו מרגישים ומרגישות כישויות חומלות, קיים בלבול רב 
בנוגע למה היא באמת חמלה, כיצד מפתחים חמלה וכיצד היא עוזרת 
לנו במצבים של קושי. מטרת הסדנא שלנו הנה לעשות סדר בשלוש 
שאלות אלו, ולפתח הן תובנות אישיות והן כלים יישומיים עבור אנשי 
ננוע בין המשגות,  ונשות הטיפול הזוגי, ההורי והמשפחתי. בסדנא 
ופיתוח הידע, בין התנסויות חווייתיות אשר יהיו ממוקדות במשולש 

מיינד-גוף ותנועה-רגש, ובין חיבור למרחב הטיפולי והיישומי.

אתכם  יחד  ולתרגל  ללמוד  ההזדמנות  על  ונרגשים  שמחים  אנו 
עולם  של  המרתק  המרחב  ובין  וזוגיות  הורות  שבין  החיבור  את 
למידה,  יכלול  מפגש  כל  והבודותרפיה.  החמלה  המיינדפולנס, 
ודוגמאות מהעולם  ובמליאה  חווייתי בקבוצות קטנות  ותרגול  שיח 

הטיפולי של המשתתפים והמנחים. 

הסדרה הכתומה
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האפשרות  על  שנכתב  אחד  מאמר  ביחד  נקרא  זו  בסדנה 
המאפשרת  גישה  ביון,  הפסיכואנליטיקאי  של  מגישתו  לגזור 
הגישה  כיצד  לראות  ננסה  לכך  בנוסף  זוגי.  טיפול  של  תהליך 
את  המעשיר  נוסף  ממד  לגישתו  מוסיפה  האינטרסובייקטיבית 

הבנת התהליכים המתרחשים בטיפול הזוגי.

לא  ברית  הכלה,  ואינטימיות,  נפרדות  כמו  במושגים  נתמקד 
השלישי  מקבילים,  תהליכים  רברי,  השלכתית,  הזדהות  מודעת, 
בין  ,העובדה הנבחרת, פרספקטיבות הופכיות, העברה  האנליטי 

דורית ועוד.

לאורך חמשת  המפגשים נקרא מאמר אחד של ג'ודי פיקרינג. נקרא 
מאמר שלה על ביון והזוג ,תוך ניסיון להבין את גישת המחברת, 
וכן מתוך ניסיון להוסיף רבדים נוספים שאינן כלולים במאמר זה.

במהלך  הסדנה,  תחילת  לפני  המשתתפים  אל  ישלח  המאמר 
הפגישות נקרא קטעים נבחרים ממנו. המאמר הוא באנגלית. נקרא 

אותו בשפה זו, אך נתרגם אותו לעברית תוך כדי דיון.

הן  מוקדמת  הכרה  נדרשת  זו  בסדנה  מועילה  השתתפות  לשם 
בגישתו של ביון והן בגישה האינטרסוביקטיבית.

תרומותיהם  את  לתרום  למשתתפים  תתאפשר  הסדנה  במהלך 
להעשרת הבנת התהליכים שיעלו בעת קריאת המאמר.

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

 מועדי הקורס:

 30.1.22 | 23.1.22 | 16.1.22 | 9.1.22 | 2.1.22
ימי ראשון, בין השעות  20:30-19:00 

מרצה: שמואל גרזי 

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

>> חזרה לתוכן עניינים

זוגיות: ביון ואינטרסוביקטיביות - קבוצת קריאה 

שמואל גרזי 
בחברה  מנחה  ופסיכואנליטיקאי  קליני  פסיכולוג 
ומורה  מדריך  הוא  בישראל.  הפסיכואנליטית 
חיפה.  באוניברסיטת  לפסיכותרפיה  הספר  בבתי 

הקליניקה הפרטית שלו מצויה בטבעון.

הסדרה הכתומה
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הסדרה הכחולה

 הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה!
לאורחים בעלות של ₪30 למפגש ובעלות של ₪75 לנרשמים מראש לכל הסדרה. 

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

עידית שחם
סכסוכים  ביישוב  בעיקר  ומגשרת  ותיקה  עו"ד 
)לא  פעולה  בשיתוף  גירושין  או  בגישור  במשפחה 
רב  צוותים  ומלמדת  ומכשירה  בבימ"ש!(  מייצגת 

מקצועיים בארץ ובחו"ל. 
הפועלים  גשת"פ  מרכזי   8 בהקמת  וסייעה  יזמה 

ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.
גן את המודל  רמת  בעירית  עו"ס  עם  ביחד  הקימה 
הראשון מסוגו בארץ ובעולם של מרכז ציבורי המסייע 

למשפחות רב תחלואיות ולאוכלוסיות חלשות.

 מועד: 18.11.21 | יום חמישי | 19:30 

)Collaborative Divorce( גירושין בשיתוף פעולה 
מודל רב מקצועי לסיוע למשפחות במשבר

מרצה: עו"ד עידית שחם

חלופית  דרך  הינה  )גשת"פ(  פעולה  בשיתוף  הגירושין  שיטת 
ליישוב סכסוך שבה הצדדים נמנעים מלהגיע לבית משפט לפתרון 
וגם  גירושין  פרידה,  בהליכי  בעיקר  מיושם  המודל  הקונפילקט. 

לאחר הגירושין. 

השיטה כוללת עבודה בצוות הכולל שני עו"ד המייצגים כל אחד 
צד, יועץ רגשי לזוג או יועץ רגשי לכל צד, מומחה לילדים ומומחה 
בשיתוף  לגירושין  גישור  בין  דמיון  קווי  קיימים  אמנם  פיננסי. 
אבחוניים  כלים  ויובאו  ביניהם  ההבחנה  תוצג  בהרצאה  פעולה. 

לקריטריונים השונים בכל הליך. 

קטעים  ויוצגו  מהשטח  רבות  דוגמאות  יובאו  ההרצאה  במהלך 
קצרים מסרטי הדרכה )בעברית(. 

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחברי האגודה )ללא כל עלות(

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לאורחים לחצו כאןלחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

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

https://mishpaha.ravpage.co.il/stav-2021-blue-all
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uN
https://mishpaha.ravpage.co.il/ithit-shaham
https://secure.cardcom.solutions/e/x8um


הסדרה הכחולה

 הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה!
לאורחים בעלות של ₪30 למפגש ובעלות של ₪75 לנרשמים מראש לכל הסדרה. 

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

מאיה לנג גלעד
בעלת  מוסמכת,  וזוגית  משפחתית  מטפלת 
בתכנית  מרצה  שנה.   20 כ  מזה  פרטית  קליניקה 
קשב  הפרעת  עם  לילדים  הורים  מדריכי  להכשרת 
של  זרעים  ערכת  מפתחת  הפתוחה.  באוניברסיטה 

קשר - קלפים שמחברים בין אנשים!

 מועד: 16.12.21 | יום חמישי | 19:30 

מודל הכשרת הקרקע - הזמנה לעבודה משותפת ויעילה 
כבר מהמפגש הראשון 

מרצה: מאיה לנג גלעד

בין  מובנה  מתח  קיים  עצמם  בחיים  כמו  המטפל,  מול  במפגש 
והמטופלים  התהליך  עם  לעבוד  שואף  המטפל  לתהליך.  התוכן 
רוצים פתרונות ברמת התכנים. מודל הכשרת הקרקע מספק לכל 
מטפל, מכל גישה שהיא, שלב מובנה וקצר בראשית הטיפול, אשר 
בונה קרקע פוריה ופותח דלת לעבודת העומק הפנימית הנדרשת 

בטיפול.

באחד  ונתמקד  שלביו  על  הקרקע  הכשרת  מודל  יוצג  במפגש 
ממרכיביו הנקרא מודל שלושת המחברים הבלתי נראים המשמש 

כמפה להבנה משותפת של הקונפליקטים הזוגיים.

המפגש יעסוק בעבודה עם זוגות אך מתאים גם למטפלים אישיים 
אשר יוכלו לקחת ממנו ראייה מערכתית וכלים לרתימת המטופל 
לעבודת עומק פנימית. אני מאמינה שכמטפלים עלינו לייצר עבור 
המטופלים גשר שיעזור להם להצטרף אלינו לעבודה על הדינמיקה 
כבר מההתחלה ויהפוך את המטופלים לשותפים פעילים ויעילים 

בתהליך הטיפולי.

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

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

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחצו כאןלאורחים להרשמה מראש לסדרה כולה 

לחצו כאןלחברי האגודה )ללא כל עלות(

https://mishpaha.ravpage.co.il/maya-lang-gilad
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uY
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uN
https://mishpaha.ravpage.co.il/stav-2021-blue-all


 הסדרה מוענקת ללא כל עלות לחברי האגודה!
לאורחים בעלות של ₪30 למפגש ובעלות של ₪75 לנרשמים מראש לכל הסדרה. 

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

הסדרה הכחולה

עפרה קולא 
מדריכה  מוסמכת.  ומשפחתית  זוגית  מטפלת 
הארגון   -  ICEEFT ידי  על  מוסמכת  וכמטפלת 
רגש.  ממוקד  בטיפול  למצוינות  הבינלאומי 
באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  במחלקה  דוקטורנטית 
בן גוריון, ועוסקת במחקר על התערבויות טיפוליות 
טיפול  במרכזי  מלמדת  רגש.  ממוקד  זוגי  בטיפול 
החדש  ״הגל  בתכנית  הציבורי,  בשרות  למשפחה 
בפסיכותרפיה״ ובמסגרות פרטיות להכשרת מטפלים 
 EFT -זוגיים. ממייסדות ומובילות קהילת מטפלי ה

בישראל. מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב.

 מועד: 13.1.22 | יום חמישי | 19:30 

EFTEFT - נגיעה אחת רכה - טעימות מטיפול זוגי ממוקד רגש
מרצה: עפרה קולא

מחקר,  מבוסס  קצר-טווח,  טיפול  הינו  רגש,  ממוקד  זוגי  טיפול 
המשלב בין גישות חווייתיות ומערכתיות, ופותח על ידי ד״ר לזלי 
נובעת  זוגית  מצוקה  המודל,  על-פי  ג׳והנסון.  סו  וד״ר  גרינברג 
עצמי  רגשי,  וויסות  לקרבה  להגיע  הזוג  בני  של  ביכולת  מקושי 
וזוגי. הטיפול מסייע ליצור מרחב התקשרותי בטוח בו יוכלו בני 
הזוג להבנות מחדש, באופן חיובי, את הדפוס האוטומטי השלילי 
)הסייקל( בו הם לכודים, וזאת תוך התייחסות למערכות רגשיות 
שונות המניעות את בני הזוג: מערכת ההתקשרות, מערכת הזהות 
ומערכת המשיכה. המודל פיתח כלים עבור המטפל הזוגי להבחנה, 
ויסות ושינוי רגשי, אשר מיושמים תחילה בקשר הטיפולי ולאחר 
מכן גם בקשר הזוגי. זאת מתוך ההבנה כי הרגש הוא נשא מרכזי 

הן של הקונפליקט הזוגי והן של פתרונו.

ונמחיש   EFT-ה מודל  של  מרכזיים  במושגים  נתבונן  בהרצאה 
ניתן  בו  האופן  את  טיפול,  וסרטי  קליניות  דוגמאות  באמצעות 

ליישם, ולו באופן חלקי, מושגים אלו, בעבודה עם זוגות.

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

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

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחצו כאןלאורחים להרשמה מראש לסדרה כולה 

לחצו כאןלחברי האגודה )ללא כל עלות(

https://mishpaha.ravpage.co.il/ofra-kula
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uz
https://secure.cardcom.solutions/e/x8uN
https://mishpaha.ravpage.co.il/stav-2021-blue-all

