
THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

<< להרשמה >>

      תקווה בטיפול מבטים של

יום העיון יתקיים ביום שלישי

21 ביוני 2022
בין השעות 9:00-15:00

במרכז הכנסים רמת אפעל, רח' היסמין 1 רמת אפעל
במקום חנייה חינם בשפע

 יום העיון יתמקד במשמעותה ובכוחה של חווית התקווה
בקרב מטפלים, מטופלים ובני משפחתם, והשפעתה על תהליכי טיפול והחלמה.

https://secure.cardcom.solutions/e/Udy8
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התכנסות והרשמה

דברי פתיחה

השמיים שבתוכי - התקווה כמנוף לטרנספורמציה מהישרדות 
לאנרגיית חיים / טלי אהרוני

היא  להתמודדות.  המציאות קשה  כאשר  גם  מיטיב  שינוי  לקראת  להניע  הכוח  היא  התקווה 
המצפן שלנו למצוא את דרכנו ולהאירה גם בימים חשוכים.

בהרצאה זו אציג את ההיבטים השונים של התקווה – היבטים רגשיים, פילוסופים ואף רוחניים. 
ההרצאה תלווה בדוגמאות מהספרות, מהמוסיקה ומהקולנוע, שימחישו את עוצמת ההקשבה 
אינה  היא  תנועה.  אלא  סטטית,  מהות  אינה  "התקווה  החיים.  לכוח  כחיבור  ולתקווה  לחלום 
ליניארית אלא ספירלית, נבנית ונעלמת ושוב נבנית" )דבורה פלורסהיים(. כיצד נוכל, איפוא, 
לשמר ולחזק אותה? אתייחס לאתגר זה בעזרת מה שניתן ללמוד מגישתה של וירגיניה סאטיר, 
שנודעה בחמימותה המיוחדת והאופטימית ובתבונתה ביצירת קשר בינאישי  ושמירת התקווה.

 "משפחה תחת מחלה – נרטיבים של תקווה בהעדר מרפא" /
ד"ר שירלי אלון

מבני  אחד  של  קשה  מחלה  עם  המתמודדת  במשפחה,  ותהליכים  מצבים  יתוארו  בהרצאה 
המשפחה. 

הדינמיקה של איתור ושימור התקווה תתואר בהיבטים נרטיביים וכן מזוויות אקזיסטנציאליות 
ורוחניות, והשלכותיהם על האדם החולה ועל המעגל המשפחתי.

הפסקת קפה

טראומה  נפגעי  עם  פסיכודינמי  בטיפול  התקווה  תופעת  של  ביטויה 
מורכבת / ד"ר אופיר לוי

בהרצאה זו אסקור בקצרה את המושגים תקווה, תופעת התקווה וטראומה מורכבת, ולאחר מכן 
אתמקד בתפקידה ומהותה של תופעת התקווה בטיפול פסיכודינמי עם נפגעי ונפגעות טראומה 
מורכבת. אדגים, בהתבסס על שתי דוגמאות מהקליניקה, כיצד תהליכי העברה והעברה נגדית 
מבטאים את תהליך ההתקרבות בין התקוות של המטפל.ת והתקוות של המטופל.ת, וזאת על רקע 
הקושי המובנה של נפגעי ונפגעות טראומה מורכבת לבסס יחסי אמון עם האחר ועם המטפל.ת. 
אדגיש כי תהליכים אלה מאפשרים את התפתחות התקוות של שני הצדדים, בין השאר דרך רגעי 

משבר וייאוש, הנובעים גם מעבודת הפירוש. 

הפסקה וארוחת צהרים קלה

טלי אהרני

ומטפלת  מדריכה  קלינית,  פסיכולוגית 
משלבת  ומשפחתי.  זוגי  בטיפול  מוסמכת 
עבודה  עם  מגוונים  טיפול  בתחומי  הוראה 
מנהיגות  בפרס  זכתה  בקליניקה.  טיפולית 
פעילותה  על  בוונקובר  סאטיר  מרכז  מטעם 
סאטיר  מודל  של  והלימוד  הפיתוח  לקידום 
בישראל. הקימה את המרכז להכשרה ולמידה 
של מודל סאטיר ומדריכה מטפלים העובדים 
לפי מודל זה. מחברת הספר "מהישרדות 

www.satir-training.co.il ."לאנרגיית חיים

ד"ר שירלי אלון

המערך  מנהלת  רפואית.  פסיכולוגית 
כפר- "מאיר",  הרפואי  במרכז  הפסיכולוגי 

חיים,  סוף  במצבי  וחוקרת  מטפלת  סבא. 
בחולים אונקולוגיים ובגיל השלישי

ד"ר אופיר לוי

בתוכנית  ומדריך  מורה  מנהל-מייסד, 
התלת-שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית 
של  סוציאלית  לעבודה  במחלקה 
מרצה  בנוסף,  תל-אביב.  אוניברסיטת 
השני  התואר  במסגרת  לטראומה  במסלול 
בבית הספר. הקורסים שלו עוסקים בטיפול 
של  והחשיבות  מורכבת  טראומה  בנפגעי 
התקווה בטיפול. הוא פרסם לאורך השנים 
למעלה מ-40 מאמרים שעוסקים בטראומה 
ותקווה, והוא כותב ספר עיון בנושא. אופיר 
שנים   21 מתוכן  בצה"ל,  שנים   25 שירת 
הוא  שנים   10 במשך  נפש.  בריאות  כקצין 
טראומה  פוסט  לנפגעי  המרפאה  את  ניהל 
סא"ל  בדרגת  השתחרר  אופיר  הצבא.  של 
פרטית  קליניקה  בעל  גם  הוא  וכיום 

במודיעין.    

תוכנית יום העיון:

מבטים של תקווה בטיפול



טופס הרשמה

13:45

15:00

דמי השתתפות 

הרשמה במקום החל מהתאריך 1.6.22בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 31.5.22

₪220₪260₪300חבר/ת אגודה 

₪260₪300₪340אורח

ניתן לשלם ב- 2 תשלומים בהמחאה/ות או כרטיס אשראי, באמצעות הדואר, הדוא"ל, הפקס או הטלפון.	 
ביטול השתתפות – 10% דמי ביטול ייגבו עד לתאריך 15.6.22 )יום רביעי(, החל מיום חמישי 16.6.22 חיוב מלא. 	 

<< למעבר להרשמה אינטרנטית לחץ כאן >> 

טופס הרשמה ליום עיון - “מבטים של תקווה בטיפול” -   21.6.2022

לכבוד : האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
היצירה 11 א, ת.ד 2628 , רעננה 

 office@mishpaha.org.il ,09-7467065 :טל: 09-7467064, פקס

טלפון:  עיר מגורים:      שם משפחה ופרטי:                                

חבר אגודה : כן / לא )נא לסמן(  כתובת מייל:        

בכרטיס אשראי מסוג : ויזה / ישראכרט/ אמריקן אקספרס / דיינרס סה”כ לתשלום:        

תוקף:      ת.ז. של בעל הכרטיס:   מספר תשלומים: 1/2      מספרו:      

תאריך:     חתימה:           

תוכנית יום העיון:

תקוות מתערבבות – כששניים אוחזים בתקווה בטיפול בבני משפחה 
של מתמודדים עם מחלה נפשית / תמי קויפמן

ניסיוני כמטפלת בבני משפחה של נפגעי נפש הפגיש אותי לא אחת עם שאלת התקווה בטיפול. 
מושג התקווה הוא מרכזי ומשמעותי בתהליך ההחלמה, ולפיכך הוא עומד למבחן יומיומי בחיי 
המתמודד.ת, בחייה של משפחתו.ה, בעולמם הפנימי של המטפל.ת ובמערך היחסים המתקיים 

ביניהם.
הליווי הממושך של בני משפחה כולל הבעת התפעלות והערכה רבה להתמודדות היומיומית 
שלהם עם מציאות רגשית עוצמתית וקשה, ובמקביל מתאפיין באינטנסיביות ובמעורבות רגשית 
נוכחות  יש  המשתנה,  מהמציאות  שנגזרו  ולאבל  לכאב  הוודאות,  לחוסר  ושוחקת;  מטלטלת 
משמעותית בחדר הטיפול. כמטפלת, מצאתי את עצמי מתמודדת עם המשימה "להחזיק" בתוכי 
את התקווה - הן את התקווה של בני המשפחה, והן את התקווה שלי "לרפא" ולסייע להם לחולל 
שינוי. ההרצאה תעסוק בהתפתחותו של מושג התקווה בטיפול ובהתמודדות הדיאדה הטיפולית 
עם שאלת התקווה בקרב בני משפחה המתמודדים עם נוכחותה של מחלה נפשית אצל אחד 

מבני או מבנות המשפחה.

סיום יום העיון

תמי קויפמן

,זוגית  פרטנית  פסיכותרפיסטית,   ,M.S.W
בתחום  וניסיון  ידע  בעלת  ומשפחתית, 
 , מתמודדים  של  והשיקום  הטיפול 
הנפש,  בבריאות  ומשפחות  מתמודדות 
הקימה ולוותה, כמנהלת מקצועית ארצית, 
את הקמתם של מרכזי יה"ל - ייעוץ והכוונה 
מחלה  עם  מתמודדים  של  משפחה  לבני 
עובדים  וצוותי  מנהלים  מדריכת  נפשית. 

בנושאים של טיפול, שיקום והחלמה.

מבטים של תקווה בטיפול

https://secure.cardcom.solutions/e/Udy8
mailto:office@mishpaha.org.il

