
 לארשיב םיינילקה םיגולוכיספה דוגיאב ושעי םולשתהו םושירה :םושיר תויחנה
clinipsy@bezeqint.net :דוגיאה תריכזמ ,ינוטל תונפל אנ

 .םכילא רוזחנו העדוה ריאשהלו052-6853531 וא03-6777483 :ןופלט וא
salzyossi@gmail.com  ליימב ,דוגיאה ר"וי ,ץלז יסויל תונפל ןתינ- ךרוצה תדימב

  .דוביכו תומלתשהה ימי5-ב תופתתשה :תללוכ תולעה
 .םירזחה ונתניי אל .יארשא יסיטרכב- םולשתה

המצע תומלתשהב ונתניי תופתתשה ירושיאו תולבק
.יונפ םוקמ סיסב לע המשרהה

.550₪ היהת המשרהה תולע25.7 רחאל

– CBT תכרדהבו תעמטהב תויגוסו "תומיעט"
הבילה ךמסמל תוימושייה תויחנהה םודיקל םיכירדמל תומלתשה

םוחתבהרשכההשתובישחהתאםישיגדמ,ולשתוימושייהתויחנההו'הרשכההוהבילהךמסמ'

תטישותונפואתאםיאתהלהחמתמהתאדמללידכתינכדעוהפיקמתנווגמהיהתהיפרתוכיספה

,תוילופיטהותוינילקהויתולוכיוותנבהתאללכשלהחמתמלעייסלידכב.לפוטמהיכרצללופיטה

ךותמתפסונהשיגבתימנידוכיספההשיגלףסונבהיהתהיפרתוכיספבהרשכההיכאיההשירדה

.תיתוגהנתה-תיביטינגוקןהמתחאש,םייתש

תויגוסולופיטבתיתוגהנתהתיביטינגוקההשיגהתאםיכירדמהםיגולוכיספלןנערלתומלתשההתרטמ

.הבהכרדהלוהשיגלתוידוחיי

:םייזכרמ םיאשונ

CBT ב הכרדהו הרקמ תגשמה דחיימה§

§CBT םידליו םירגובמב-הניש תוערפה ,קחד יבצמ, הדרח תוערפהב

)DBT,תובישק ,CBT)ACT  ב  ישילשה לגה§

 תודסומב הכרדהל הכמסהבו  לופיטב םיכירדמ םיינילק םיגולוכיספ:דעיה תייסולכוא
.םייאמצע םינחובו  ,תינילק תוחמתהל םירכומה

םישגפמה לכב האלמ תוחכונ תשרדנ תומלתשהב תופתתשה רושיא תלבקל

:םיאבה םידעומב ומייקתיש ,08:30-15:30 תועשה ןיב ,םישגפמ5 :םידומילה תנוכתמ
2019 רבמטפסב 16,18:ןושאר עובש
2019 רבמטפסב22,23,24 :ינש עובש

  תוריחבה לשב ךיראת יונישל בל ומיש

. א"ת בוליכיא ח"היב-2 המוק ,"יקסרוס" םלוא :תומלתשהה םוקמ

תינילק היגולוכיספל תיעוצקמה הדעוה :יעוצקמ לוהינ

 תיעוצקמה הדעווה
 תינילק היגולוכיספל

 . 500₪ךסב תולעב ואשיי םיפתתשמה :תומלתשהב תופתתשהה תולע
25.7.19 דעו10.6.19 ךיראתמ החותפ המשרה

רתויב לבגומ תומוקמה רפסמ- םשריהל וזרדזה

 םיגולוכיספה דוגיא
לארשיב םיינילקה

mailto:clinipsy@bezeqint.net
mailto:salzyossi@gmail.com


 םיגולוכיספה דוגיא
לארשיב םיינילקה

 תיעוצקמה הדעווה
תינילק היגולוכיספל

'א םוי–- 22.09.19 ישילש שגפמ

CBT םירוה תכרדהו םידליב

תוסנכתה08:30-09:00

 תכרדהו ,םירגבתמ ,םידליב  לופיט09:00-10:30
                        םירוה
םימחר ךליל ר"ד

אתחנתא10:30-10:45

םימחר ר"ד– ךשמה10:45-12:15

םיירהצ תקספה12:15-13:00

 תוולנ תוערפהבו  OCD-ב לופיט13:00-15:30
 םירגבתמו םידליב
ןידיאנלא ר"ד

'ב םוי–23.09.19– יעיבר שגפמ

CBT ב ישילשה לגה

תוסנכתה08:30-09:00

09:00-10:30Acceptance and Commitment 
:Therapy (ACT)םושייו תונורקע

לבוי חתפי ר"ד
אתחנתא10:30-10:45

לבוי ר"ד– ךשמה10:45-12:15

םיירהצ תקספה12:15-13:00

 ACT:ל רבעמ CBTה לש ישילשה לגה13:00-15:30
 ACT-תיביטרגטניא השיג
-אטמה הסיפתה ,סנלופדניימו

 DBTהמ תונורקעו ,תיביטינגוק
לאימח ינד 'פורפ

'ג םוי–24.09.19– ישימח שגפמ

CBTהדרח תוערפהב

תוסנכתה08:30-09:00

 :"עונת העונ ןכ יפ לע ףאו"09:00-10:30
 הדרח תוערפהב לופיט

רנדוב ידוא 'פורפ

אתחנתא10:30-10:45

  םירגובמב הניש תוערפהב לופיט10:45-12:15
 םידליבו

רינשוק ינוי ר"ד

םיירהצ תקספה12:15-13:00

הדרח תוערפהב  לופיט : ךשמה13:00-15:30

רנדוב ידוא  'פורפ

תומלתשהה תינכת

 )םייפיצפסה םויה ירדסב םילק םייוניש ונכתי(

 'ב םוי–16.09.19– ןושאר שגפמ

CBT -הכרדהו הגשמה

תוסנכתה08:30-09:00
החיתפ09:00-09:15
CBT ב הרקמ תגשמה09:15-10:30

                רוא-ויז לאכימ ר"ד
אתחנתא10:30-10:45

רוא-ויז ר"ד– ךשמה10:45-12:15

םיירהצ תקספה12:15-13:00

 :CBT ב הכרדה13:00-15:30
 ?דציכו יתמ ,עודמ
יקסדאהדנור ר"ד

 'ד םוי–18.09.19– ינש שגפמ

תיתייפכה תשקב לופיט תונורקע

תוסנכתה08:30-9:00

09:00-10:30What is up (WhatsApp) with 
Obsessive-Compulsive and 

Related  Disorders -םישודיח 
 םיילופיט םימושיי ,םינוכדעו

.ילאוטריוזופשיא  לש םיינילק
שורא ןב דדוע ר"ד

אתחנתא10:30-10:45

שורא ןב ר"ד– ךשמה10:45-12:15

םיירהצ תקספה12:15-13:00

13:00-15:30PTSD רצוע המ :קחד יבצמו 
 דציכו םייעבט המלחה   יכילהת
 המלחה יכילהת שדחמ עינהל ןתינ

                        ?םיעוקת

יברד ינד ר"ד


