
THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

להרשמה מראש לכל ההשתלמויות
במחיר מיוחד לחצו כאן

https://secure.cardcom.solutions/e/9bKZqhpfHEuvBQ3OY4D1Q


שנת תשפ"ג  – השתלמויות האגודה.  

חברותיקרותוחבריםיקרים,
אנחנו שמחות להציג את תוכנית ההשתלמויות לשנת תשפ"ג – מדצמבר 2022 ועד ליוני 2023.  

הזוגית  בקליניקה  הנפשיות  ההפרעות  של  ובייצוג  הנפש  בריאות  בעולם  השנה  להתמקד  בחרנו 
 והמשפחתית. 

במהלך השנה הקרובה ננסה להקיף במגוון רחב עשיר ומרתק של הרצאות את ההפרעות השכיחות,
שכולנו פוגשים.ות בקליניקה, ואת  ההשלכות שלהן על הדינמיקה הזוגית והמשפחתית, כן נביא, בעזרת 

מרצים.ות, אנשי ונשות מקצוע בולטים.ות בתחום, גישות והתערבויות טיפוליות שונות  במצבים אלה. 
כל המפגשים יערכו בזום. 

מחכות לפגוש אתכם.ן גם השנה איתנו, ובטוחות שתמצאו בתוכנית מענה מקצועי מרתק ומעשיר. 

בברכתשנהשלהתחדשותוהתפתחותמקצועית
חגיתירניצקי-יו"רועדתהשתלמויותוקהילהוגליתפלדמן-ס.יו"ר

חברותועדתהשתלמויות-ורדסלוניםנבו,ללילסריושרהבוקסנבאום

מנכ"ליתהאגודה-סיגלרצין



מבוא לאבחון על פי ה-  DSM  – ד"ר אילן טל
 13.12.22 בין השעות 19:30-21:00 - בזום

הסימפטום אינו הבעיה, הוא הפתרון – פרופ' משה אלמגור טיקוצקי
29.12.22 בין השעות 20:00-21:30 - בזום

 "אהבה במראה"- יחסי מירורינג בזוגיות בעלת גוונים כפייתים-היסטריונים – עומר לנס
 2.1.23 בין השעות 20:30-21:45 -  בזום

אבחון נפשי וטיפול בילדים ונוער – ד"ר דורון אמסלם  
9.1.23 בין השעות 19:30-21:00  - בזום

העובדות הלא מדכאות של העבודה עם דיכאון - ד"ר נגה נבארו
מיני סדרה של שני מפגשים: 11.1.23 ו- 18.1.23 בין השעות 10:30-12:30 – בזום

הפרעות נפשיות בראי הפסיכואנליזה הזוגית – ד"ר חני מן שלוי 
מיני סדרה של שני מפגשים: 3.2.23 בין השעות  9:00-10:30 ו- 10:45-12:30 - בזום

זוגיות בהפרעה. על ההשלכות של הפרעות קשב וריכוז על הקשר הזוגי – ד"ר שירלי הרשקו
 6.2.23 בין השעות 10:00-11:30  - בזום

הימנעות: הבנת התופעה והטיפול בה בהקשר זוגי ומשפחתי - ד"ר אנאבלה שקד
 14.2.23 בין השעות 10:30-12:00  - בזום

"עוף גוזל" – חרדה חברתית – אינה פרוג
 28.2.23 בין השעות 19:30-21:00 – בזום

הפרעת אישיות נרקיסיסטית והפרעת אישיות גבולית ביחסים זוגיים, תיאוריה 
ופרקטיקה –  ד"ר זיוה לויטה

סדרה של שלושה מפגשים: 5.3.23, 12.3.23, 19.3.23  - בזום

טראומה ודיסוציאציה בקליניקה הזוגית – ד"ר רון ניסים
 20.4.23 בין השעות 20:00-21:30 - בזום

הורות דיאלקטית על פי גישת ה DBT  לילדים ונוער הסובלים מהפרעות נפשיות – ד"ר יפעת כהן
11.5.23 בין השעות  20:00-21:30 - בזום

 "הכל מתארגן במשפחה" על התמכרויות בראי המשפחה – רחלי זיגל
 21.5.23 בין השעות 19:30-21:00   - בזום

 הפרעה טורדנית כפייתית והשפעתה על הקשר הזוגי והמשפחתי – ד"ר דני דרבי
 1.6.23 בין השעות 19:30-21:00   - בזום

בהמשך השנה
 יום עיון "פנים אל פנים" –  האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי בשיתוף עם איט"ם

יתקיים בחודש מאי 2023. 

 SAVE THE DATE - כנס האגודה
כנס האגודה חוזר אחרי 4 שנות הפסקה. שלושה ימים של הרצאות, מושבים וסדנאות עם טובי המרצים 

מהארץ ומחו"ל, בין התאריכים 4.9-6.9.23. קול קורא, מיקום פיזי, עלויות וסדר יום – יעודכנו בהמשך

סדר ההרצאות



להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר אילן טל
טל.  ד"ר  מרכז  את  מנהל  בפסיכיאטריה,  מומחה 
מקצועית  הקלינית  הרב  היחידה  את   ניהל  בעבר 
חן”   - “רמת  במרפאת  הנפש  בריאות  במרכז 
וחלק  מהסגל  אקדמי  כמדריך  שימש  אביב .   בתל 
תל-אביב  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה 
אילן  בר  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  ובמחלקה 

 בתחום הפסיכולוגיה הקלינית.  
בסיוע  רב  וטיפולי  ייעוצי  אבחוני,  ניסיון  טל  לד"ר 
ובהערכה  פוסט-טראומתיים  בנפגעים  בטיפול 
 וטיפול בהפרעות חרדה ובשילוב טכניקות טיפוליות 
 - וקוגניטיביות  )פסיכודינמיות  פסיכולוגיות   -

 התנהגותיות( ופסיכיאטריות, במבוגרים ובקשישים . 

בהרצאה יוצג מבוא מקיף על ההפרעות הנפשיות 
DSM  השונות והאבחנה המבדלת שלהם על פי  ה

נעבור על פרקים שונים של ה  DSM -  נבחן מה 
מייחד כל קבוצת אבחנות ואיך מתבצעת הערכה 

ראשונית לתיקוף האבחנה.

איך  כלומר  מבדלת-  באבחנה  נעסוק  כן  כמו 
האלטרנטיבות  מבין  הנכונה  לאבחנה  להגיע 
הקיימות.  בהרצאה גם יוצגו הטיפולים המקובלים 

היום  בהפרעות השונות.  

הרצאתו של ד"ר אילן טל 
מבוא לאבחון על פי 

DSM  -ה

 13.12.22 
יום שלישי

 19:30-21:00
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/QoMzlq0k1kmvWEfiribA


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

פרופ' אלמגור טיקוצקי 
האגודה,  יו"ר  לשעבר  בכיר,  קליני  פסיכולוג  הוא 
המגמה  ראש  חיפה,  מפנה  במרכז  שותף  מנהל 

הקלינית. 
משפחתי  בטיפול  ומדריך  כמרצה  שימש 

באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטאות בחו"ל.

הגישה הפסיכיאטרית מדגישה את היחיד והטיפול 
בסימפטום, שהוא ביולוגי-כימי בעיקרו.

גישה אלטרנטיבית מדגישה את תפקיד המצוקה 
כדרך  הסימפטום  את  ורואה  התפקוד  בקשיי 

התמודדות עם הקושי ופתרון לו. 

מערכתית   - הפונקציונלית-דיאלקטית  הגישה 
עם  התמודדות  דרך  בסימפטום  רואה   )FDS(
מצוקה. האדם בוחר להתמודד עם קשייו בדרך 
חברתית.  מקובלת  לא  או  מקובלת  מסוימת, 
האלטרנטיבה  היא  מתמודד  הוא  בה  הדרך 
להסתכל  יש  הזמן.  באותו  עבורו  ביותר  הטובה 
המערכתי  בהקשר  ולהבינו  הסימפטום  על 

והדיאלקטי שלו.

כאל  לסימפטום  להתייחס  מאפשרת  זו  הבנה 
בה  ולמצוקה  לקושי  ופתרון  התמודדות  דרך 
נתון הפונה. כאשר ילד מתנהג בתוקפנות בבית 
הספר, הוא יכול לבטא מצוקה משפחתית. הבנה 
האדם  הערכת  ההתנהגות,  הבנת  את  משנה  זו 
מאפשרת  זו  בתפיסה  אמונה  הטיפול.  ואופן 
להעריך קשיים בצורה מקיפה ויעילה יותר מאשר 
הגישה הפסיכיאטרית ומאפשרת למטפל בגישה 
חיובית  אלטרנטיבית  גישה  להציג  המערכתית 

ויעילה יותר.

הרצאתו של פרופ' משה 
אלמגור טיקוצקי 

הסימפטום אינו הבעיה, 
הוא הפתרון

29.12.22
יום חמישי

 20:00-21:30
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/PmRisCMGWUq04SljPsXNQ


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

עומר לנס
מנהל אשכול לימודי משפחה בתואר השני בעו"ס 

במכללה האקדמית תל חי, 
מנהל  שותף בביה"ס לפסיכותרפיה "דעת". 

בקשר  מירורינג  בתהליכי  תעסוק  ההרצאה 
משיכה-דחיה  ביחסי  ביטויים  ובאופן  הורה-ילד 
עם  זוג  לבן  כפייתית  רגישות  בין  בעל  בקשר 

רגישות היסטריונית. 

הרצאתו של עומר לנס
"אהבה במראה"- 

יחסי מירורינג בזוגיות
בעלת גוונים כפייתים - 

 היסטריונים. 
 2.1.23 
יום שני 

 20:30-21:30
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/V7rwPtBTEa7eulbxOsDag


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר דורון אמסלם
פסיכיאטר ילדים ונוער, התמחה בשיבא תל השומר, 

וכיום חבר סגל  באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. 

השונות  האבחנות  על  נעבור  בהרצאה 
על  נדבר  ונוער,  לילדים  ספציפית  שרלוונטיות 
טיפול  דרכי  על  מבדלת,  לאבחנה  להגיע  דרך 
על  דגש  שימת  תוך  ולנוער,  לילדים  הייחודיות 
נפשיות  בהפרעות  ומקומה  ההורית  ההשפעה 

אצל ילדים. 

הרצאתו של ד"ר דורון אמסלם  
 אבחון נפשי וטיפול 

בילדים ונוער

 9.1.23 
יום שני 

 19:30-21:00
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/UYQ6SnnzUuaB3gwbPetSw


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

דר' נגה נבארו )רובינשטיין(
  MSc.    ,)פסיכולוגיה קלינית, ארה"ב(   Ph.D 

מוסמכת  מדריכה  קלינית,  ארה"ב(  )פסיכולוגיה 
ובפסיכותרפיה  וזוגי  משפחתי  בטיפול  בכירה 

ממוקדת.  
של  מקצועית  ומנהלת  מנ"כל/בעלים  ממייסדות, 
מכון שינוי )מ-1985( וממייסדי "האגודה  הישראלית 

לפסיכותרפיה ממוקדת". 
שינוי"  ממוקדת  ה"פסיכותרפיה  גישת  מפתחת 
בינלאומיים  וספרים  עת  בכתבי  מפרסמת   ,   CFT ™
חברה  היתה  בינלאומיים.  בכנסים  קבועה  ומרצה 
הטיפול  המשפחתי  של  העולמי  הארגון  בהנהלת 
העת  כתבי  של  מערכת  כחברת  ) IFTA (  ושימשה 

בינ"ל. 

ביותר  הנפוצות  הבעיות  בין   נחשבת  דיכאון 
 ) WHO ( במאה ה21 ולפי ארגון הבריאות העולמי
 אחוז המתמודדים עם דיכאון וחרדה עלה בכ-

25% מאז פרוץ  הקורונה.  

מקצוע,  איש  אף  מרנינה  לא  "דיכאון"  המילה 
נכונות  היא, שהתערבויות  אך הבשורה הטובה 
 וממוקדות בטיפול משפחתי וזוגי יכולות להביא 
בדיכאון  טווח  וארוכות  מצוינות  לתוצאות 
הטיפול  את  לגמרי  מייתרות  ופעמים  רבות 
התרופתי. בשני המפגשים שלפנינו, אדגים, הן 
בהרצאה והן דרך  קטעי וידיאו , עבודה טיפולית 

עם בעיות דיכאון. 

ההתמקדות תהיה על עבודה עם הרב- ממדיות 
בקונטקסט  והתערבויות  הדיכאון  תופעות  של 
על  דגש  יושם  וזוגי.   המערכתי-משפחתי 

ההתערבויות המגוונות ותכנונן.  

לשאלות  במפגשים  להתייחס  תשמח  המרצה 
שיועברו אליה מבעוד מועד.  

מיני סדרה של ד"ר נגה נבארו 
העובדות הלא מדכאות של 

העבודה עם דיכאון

 18.1.22 | 11.1.23
ימי רביעי

 10:30-13:00 
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:100₪לחברי.ותאגודה|150₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/pnwG8OH1OUO4aeQP0T7OBw


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד״ר חני מן שלוי
זוגי  הפסיכואנליטי  המרכז  ומנהלת  מייסדת 
מנחה  בחברה  פסיכואנליטיקאית  ומשפחתי. 
הישראלית לפסיכואנליזה, פסיכואנליטיקאית זוגית 
האיגוד  הבינלאומי  של  מהמייסדים  ומשפחתית. 
וכיהנה    IACFP  ומשפחתית זוגית  לפסיכואנליזה 

בהנהלתו וכסגנית הנשיאה.  
מחברת הספר "מהאולטרה סאונד לצבא: המסלול 
שהתפרסם   - הישראלית"  הגבריות  של  מודע  הלא 
 בעברית ובאנגלית. פרסמה עשרות מאמרים ומרצה 

בארץ ובעולם. 
בעלת קליניקה בתל – אביב. 

האופן  את  לעומק  נבחן  אלו  הרצאות  בשתי 
ומטפלת  מתייחסת  הזוגית  הפסיכואנליזה  בו 

בהפרעות  נפשיות של אחד מבני הזוג.  
האישית  לפתולוגיה  המתייחסת  גישה  כיצד 
לא  דינמיקות  של  ההבנות  עם  משתלבת 

מודעות  המנהלות את הקשר הזוגי.  

יובאו דוגמאות מתוך מצבים של אובססיה של 
ומצבים  השני.ה.  כלפי  הזוג  מבני.ות  אחד.ת 
בהם אצל  אחד או שני בני הזוג מופיעים סימני 

   . OCD 

שעה  של  הרצאות  שתי  בן  שישי  לבוקר  נפגש 
התיאוריה,  הבנת  עם  נתחיל  אחת.  כל  וחצי 

ונמשיך עם  דוגמאות מהקליניקה.  
תיאורטיים  חומרים  מעבירה  שלוי  מן  חני  ד״ר 
נפש,  לכל  שווה  בשפה  מורכבים  וקליניים 
הנשמעים  החומרים  את  שמאפשרת  ליישם 

בניסיון המקצועי והאישי של השומע.ת

מיני סדרה של ד"ר חני מן שלוי  
הפרעות נפשיות 

בראי הפסיכואנליזה 
הזוגית

3.2.23
יום שישי

9:00-12:30
המפגש יתקיים בזום

עלות:80₪לחברי.ותאגודה|120₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/Zp9TC1nynEyO519EofCAQ


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר שירלי הרשקו

ומרצה  חוקרת  קשב,  בהפרעות  מומחית 
באוניברסיטה  העברית, מאבחנת, פסיכותרפיסטית, 
טור  כותבת  זמן,  ארגון  וסדנאות  הורים  מדריכת 

בעיתון   "הארץ וב"מאקו".
"אנשי  בשם:  והקהילה  הפודקאסט  החברה  בעלת 

הקשב". 
ומחברת הספרים   "אנשי הקשב",

"ילדי הקשב" ו"איפה הקשב?". 

הבית,  על  משמעותית  השלכות  קשב  להפרעת 
ההורות, הזוגיות. 

מקבלת  לא  או  מאובחנת  לא  היא  כאשר 
לכל  רב  סבל  להיגרם  עלול  נכונה,  התייחסות 
"לא  אכפת  כמו:  רווחים  משפטים  המשפחה.  
לו ממני", "היא מזלזלת", "הוא לא זוכר כלום", 
"למה היא לא מקשיבה לי?" יכולים להיות ביטוי 

שכיח של הפרעות אלו, ולכן, לא במקרה. 

נמצא סיכון גבוה  פי 3 לגירושין בקרב בני זוג עם 
הפרעת קשב. ההרצאה תתמקד גם באפשרויות 
לשפר את איכות  החיים באמצעות אסטרטגיות 

מותאמות לשני בני הזוג. 

הרצאתה של ד"ר שירלי הרשקו 
 זוגיות בהפרעה

על ההשלכות של הפרעות 
קשב וריכוז על הקשר 

הזוגי 
 6.2.23 
יום שני

 10:00-11:30 
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/QKLU0G4VEO8NskMIML0WA


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר אנאבלה שקד

הספר  בית  מייסדת  מדריכה,  פסיכותרפיסטית 
"אפשר"  ומרכז  אדלר  במכון  לפסיכותרפיה 
ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה אינדיבידואלית. 

מחברת רב המכר "לקפוץ למים:
"מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים". 

החיים דורשים אקטיביות, השתתפות ותרומה. 
כשמישהו נמנע, האחרים המשמעותיים, הורים 
על  ולשאת  מחד  לתמוך  נדרשים  זוג,  ובני 

כתפיהם את העול של מלאכת החיים מאידך. 

ההימנעות,  תופעת  את  נבין  זו  בהרצאה 
תכליתה ומרכיביה, השפעתה על המשפחה או 

הזוגיות וכמובן, כיצד לטפל בה.

הרצאתה של ד"ר אנאבלה שקד 
הימנעות: הבנת התופעה 

והטיפול בה בהקשר זוגי 
ומשפחתי   

14.2.23 
יום שלישי

10:30-12:00 
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/jUrJUlazh0OsI82IOH6sMw


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

אינה פרוג
 ,. Msc  התנהגותית-קוגניטיבית פסיכותרפיסטית 
רקפת,  מטפלת,  בעמותת  מקצועית  סמנכ"לית  

מרצה ומדריכת צוותים מקצועיים. 
לילדים,  קבוצתי  בסיוע  מתמחה  רקפת  עמותת 
חרדה  עם  המתמודדים  ובוגרים  צעירים  נוער, 
קבוצות  ומפעילה  הימנעות,  ודפוסי   חברתית 
רקפת  מודל  רקפת.  במודל  חברתיות-רגשיות 
מקדם  שינוי קוגניטיבי-התנהגותי וחיזוק המסוגלות 
חוויתי  קבוצתי  תהליך  תוך  והאישית,  החברתית 

 במרחב חברתי-רגשי מוגן. 

החברתית  החרדה  בתופעת  תעסוק  ההרצאה 
בקרב  שלה  ייחודיים  אספקטים  על  דגש  עם 

בוגרים- צעירים. 

ונתייחס  החברתית  החרדה  תופעת  את  נכיר 
המשפחתי:  התא  על  והשלכותיה  לביטוייה 
 ההתמודדות ההורית ושל התא המשפחתי עם 
השלכות, קונפליקטים טיפוסיים, קושי במנגנוני 
ואתגרים  עכבות  הורית,  ומעורבות   הפרדה 
בן–בת  ודפוסי הימנעות של  הנובעים מחרדה 
של  וחיבור  לצמיחה  הזדמנויות  משפחה  וכן, 

הילדים וההורים. 

הרצאתה של גב' אינה פרוג 
 "עוף גוזל" – חרדה חברתית 

בדגש על אספקטים 
ייחודיים בקרב בוגרים-

צעירים
 28.2.23 

יום שלישי
 19:30-21:00

ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/24Zx0Aoy0fyfOdMCh7PQ


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר זיוה לויטה
עובדת סוציאלית קלינית. 

קליניקה  זוגי.  בטיפול  מוסמכת  ומדריכה  מטפלת 
 פרטית להדרכה, 

הדרכה על הדרכה ופסיכותרפיה אישית וזוגית.  

אישיות  והפרעת  נרקיסיסטית  אישיות  הפרעת 
המאופיינות,  אישיות  הפרעות  שתי  הן  גבולית 
ערך  בשאלת  רגשי,  בוויסות  בקושי  בין  השאר, 

עצמי, ובקשיים ביחסים בין-אישיים. 

ההשתלמות נשענת על התיאוריה והפרקטיקה 
של הפסיכותרפיה הזוגית  בגישת יחסי אובייקט. 
 בראיה זו, לכל אדם מודל מופנם ליחסים הכולל 
מודעות  לא  וציפיות  חרדות  תקוות,  פנטזיות, 
והיחסים  בכלל  יחסיו  עיצוב  על   המשפיעות 
היכולת  על  משפיע  זה  מודל  בפרט.  הזוגיים 
להיות לבד,  היכולת לתיקון והיכולת לקיום יחסי 
לנפרדות  הצורך  בהם  ויציבים  בוגרים  אהבה 
באובייקט  בתלות  לצורך  עומד  בסתירה  אינו 

האהבה. 

המפגשים  שני  מפגשים.   3 כוללת  ההשתלמות 
של  הייחודיים  במאפיינים  יתמקדו  הראשונים 
הפרעת  ושל  הנרקיסיסטית  הפרעות  האישיות 
אישיות גבולית והשפעתן על בחירת בן זוג ועל 
יתמקד  השלישי  המפגש  הדינמיקה  הזוגית. 

בהיבטים הקליניים.  

סדרה של ד"ר זיוה לויטה 
הפרעת אישיות נרקיסיסטית 

והפרעת אישיות גבולית 
ביחסים זוגיים, תיאוריה 

ופרקטיקה
  19.3.23 | 12.3.23 | 5.3.23 

ימי ראשון  
 20:00-21:30 

ההרצאה תתקיים בזום

עלות:150₪לחברי.ותאגודה|200₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/SO4j8J2Yokih13uNciQOw


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר רון נסים
ומשפחתי  זוגי  ומטפל  קליני  פסיכולוג   , P.h.D 

מוסמך. 
בביה"ס  לטיפול  זוגי  במסלול  ומדריך  מרצה 
באוניברסיטת  פסיכואנליטית  לפסיכותרפיה 
והוראת  לחקר  מפרשים  במכון  תל-אביב, 
אביב- תל  האקדמית  במכללה   הפסיכותרפיה 

יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. 
מטפל  בקליניקה פרטית בגבעתיים. 

מפגש זה יתמקד בתהליך הֵעדוּת, המתאפשר 
בטיפול הזוגי, כשלפחות אחד ממבני הזוג סובל 

 מהשפעות של טראומה מילדותו. 

מהגישה  ופרקטיקות  רעיונות  באמצעות 
הנרטיבית וכן רעיונות  והמשגות מהפסיכואנליזה 
ההתייחסותית, נראה כי בנוסף על טיפול בקשיים 
הזוגי מרחב  נוכל  לבסס בטיפול  הזוגי,  בתחום 
בנוסף,  הטראומה.  בזמן  נעדר  שהיה  לֵעדוּת 
נבחן את המושג "קנוניה  דיסוציאטיבית" כרעיון 
למטפלים  במיוחד  רלוונטי  וקליני  תיאורטי 
בעלי  יחידים  וזוגות  עם  שעובדים  ומטפלות 
משתמשים  אלו  טראומות.  רוויית  היסטוריה 
כמנגנון  הגנה  בדיסוציאציה  קרובות  לעיתים 

ראשוני. 

עם  זוגי  בטיפול  המרכזי  האתגר  כי  נציע 
אוכלוסייה זו, הינו החיבור המחודש בין 

 היבטי-עצמי ומצבים זוגיים מנותקים, וכן החזרת 
התנועה בין קונפיגורציות עצמי-אחר שונות. 

הרצאתו של ד"ר רון ניסים 
טראומה ודיסוציאציה 

בקליניקה הזוגית

 20.4.23 
יום חמישי

 20:00-21:30 
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/1BVfB11OIEOG2Ubh6rP9tw


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר יפעת כהן
ונוער  לילדים  מומחית  פסיכיאטרית 
ופסיכותרפיסטית. הקימה ומנהלת את מכון 'אופק' 
מרפאת  ניהלה   .DBT ולימוד  לטיפול  מרכז   –
הרצתה  הבריאות,  משרד  של  הנפש  בריאות 
פסיכיאטריה  של  המשך  ללימודי  בחוג  והדריכה 
של הילד והמתבגר  באוניברסיטת ת"א. מלמדת 
אקדמיות,  במסגרות   DBT בשיטת  ומדריכה 

ציבוריות ופרטיות.

ההורות  מודל  את  תציג  כהן  יפעת  ד"ר 
אינטגרטיבי  מודל  שהוא  הדיאלקטית, 
המתבסס בעיקר על עמדת ההורות הקשובה 
מתוך  אלמנטים  ועל   )Mindful parenting(

 .DBT-גישת ה

למתבגרים,  להורים  בעיקר  מתאים  המודל 
הפרעות  רגשי,  בוויסות  מקשיים  הסובלים 
בסמים  שימוש  אובדנות,  מורכבות,  אישיות 
והפרעות אכילה. עבודה עם הורים ע"פ מודל 
ההורות הדיאלקטית נעשית דרך לימוד ותרגול 

מיומנויות.

הרצאתה של ד"ר יפעת כהן 
הורות דיאלקטית על פי 

גישת ה DBT לילדים ונוער 
הסובלים מהפרעות 

נפשיות
11.5.23

יום חמישי
 20:00-21:30 

ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/HZq4rFBjZ0Gfa3ZxpdMYJg


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

רחלי זיגל 
זוגית  ומטפלת  קלינית  סוציאלית  עובדת  היא 

ומשפחתית מוסמכת. 
משבר  מצבי  לטיפול  בהתמכרויות,  מומחית 
בתוכנית  ומרצה  אקדמית  מנהלת  וטראומה. 
התמכרויות בבית הספר  לפסיכותרפיה במכללה 

האקדמית תל אביב-יפו. 
ומשפחתי.  זוגי  אישי,  לטיפול  קליניקה   בעלת 
דיאדי  הורים,  טיפול  בהדרכות  גם  עוסקת 

והנחיית קבוצות. 

לכל מתמכר יש את הסיפור האישי שלו וכן גם 
אנו  לסיפור האישי  לבני משפחתו.  אך מבעד 

יכולים  לשרטט גם קווים משותפים. 

ואבחון  זיהוי  בהגדרה,  תעסוק  ההרצאה 
של  לדמותו  קווים  נשרטט  ההתמכרות.  של 
הראשוני  הטיפולי  החוזה  נלמד  על  המתמכר, 

ונכיר כלים להגברת מוטיבציה לשינוי. 

כל זה, מתוך ראייה מערכתית ומשפחתית של 
הרעיונות  על  נתמקד  בהרצאה  ההתמכרויות. 
 המערכתיים והבין דוריים ועל התערבויות שונות 

בטיפול משפחתי . 

הרצאתה של רחלי זיגל 
 "הכל מתארגן במשפחה" 

על התמכרויות במרחב 
המשפחתי

 21.5.23 
יום ראשון 

 19:30-21:00 
ההרצאה תתקיים בזום

עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/b6qBdSc8rUGJ9deJ1yIZPQ


להרשמה לחצו כאן
שנת תשפ"ג  – השתלמויות

ד"ר דני דרבי
למיניות  וד"ר  מדריך  מומחה,  קליני  פסיכולוג 
 OCD האדם, בעשור האחרון עוסק במחקר של
הקשורים  נושאים  וסביב  יחסים  במערכות 

למיניות. 
נפשית  בטראומה  בטיפול  עוסק  הוא  בנוסף, 
בית  מרכז  את  מנהל  כיום  חרדה,  והפרעות 
ובהוראה  במחקר  בטיפול,  העוסק  קוגנטיקה, 
בתחומים של טראומה נפשית, הפרעות חרדה 

.OCD ו

להפרעה  נחשבת  כפייתית  טורדנית  הפרעה 
המגבלה  גורמי  מעשרת  ולאחת  חמורה 
  )causes of disability(         המובילים בעולם
על ידי ארגון הבריאות העולמי. ל- OCD מופעים 
הזוג  חיי  על  להשפיע  יכולים  חלקם  רבים, 

והמשפחה באופן ישיר וחלקם באופן עקיף. 

 OCD של  שונים  מופעים  נכיר  זו  בהרצאה 
המיני  הזוגי,  בקשר  לפגוע  יכולים  הם  כיצד 
 -  ROCD כמו  דוגמאות  נבחן  המשפחה.  ובחיי 
לסדר  הקשורות  אובססיות  מיניות,  אובססיות 

ולניקיון, פרפקציוניזם יתר ועוד. 

וכיצד  הטיפול  לגבי  חשיבה  כיווני  נציג  בנוסף 
האישר  ממלכודת  להימנע  המטפל.ת  על 
את  המתחזק  מהמעגל  חלק  שהם  וההרגעה, 

ההפרעה. 

הרצאתו של ד"ר דני דרבי
הפרעה טורדנית 

כפייתית והשפעתה 
על הקשר הזוגי 

והמשפחתי 
1.6.23

יום חמישי
 19:30-21:00

ההרצאה תתקיים בזום
עלות:60₪לחברי.ותאגודה|80₪לאורחים.ות

https://secure.cardcom.solutions/e/bRmLjzFVcUC3kJlNsLmpnQ



