
THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

אביב-קיץ 2022
השתלמויות האגודה



חברות יקרות וחברים יקרים, 

שנת 2022 החלה עם מעט אופטימיות ואור בקצה מנהרת הקורונה, אולם היא עדיין נוכחת בחיינו ואנו לומדות ולומדים לחיות 
לצידה ולהפיק את המירב מן המצב הקיים.  

למרות שהעולם שהכרנו משתנה חדשות לבקרים, אנו ממשיכות לתכנן קדימה ללא לאות, ומתכוונות לעמוד בכל אתגר 
שייקרה בדרכנו, לעשות התאמות ולשלב בין הרצון לחזור ולקיים מפגשים פנים אל פנים לבין המגבלות השונות, שמכתיבה 

לנו המציאות. 

אנו שמחות לבשר, שבעקבות הקשבה לכם.ן, החלטנו לצמצם את עלויות ההשתלמויות, באופן משמעותי ביותר, להשתדרג, 
לשדרג ולהיטיב!

תכנית ההשתלמויות שלנו נפתחה כבר בראשית שנת תשפ"ב ותימשך לאורך כל השנה. התוכנית שלפנינו, ממרץ ועד יוני 
2022, תכלול מגוון חדש של השתלמויות והרצאות, חלקן מתוכננות להתקיים פנים אל פנים )בתקווה שהמצב יאפשר זאת( 

וחלקן יועברו בזום. 

מתרגשות להציג, גם בעונה זו סדרות של הרצאות מרתקות לצד הדרכות ומפגשים חד פעמיים, עם אורחים בכירים מחו"ל לצד 
טובי אנשי ונשות המקצוע שלנו בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי מישראל. ובנוסף – הרצאות מעולמות תוכן שונים, משיקים 

ורלוונטיים לתחום הטיפול הזוגי.

יהיה מעניין – יש למה לצפות! 

תוכנית ההשתלמויות תכלול, גם בעונה זו, את הסדרות הבאות:

סדרת הדגל, שחנכנו בשנה החולפת: כוללת מפגשים בני שעה וחצי כל אחד, עם מרצה אורח מחו"ל, 
בנושאים מגוונים וחדשניים בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי. ההרצאות הינן באנגלית ומלוות בתרגום 

לעברית.

סדרה של 3-5 מפגשים מובנים העוסקת בגישות קליניות ותאורטיות שונות בעולם הטיפול וכן בנושאים 
שונים ומרחיבי דעת מעולם הטיפול הזוגי והמשפחתי. סדרה זו החלה בינואר השנה עם קבוצת קריאה של 

שמואל גרזי, שהייתה מפרה ומעמיקה ושזכתה לשבחים רבים מצד החברות והחברים. 

והמשפחתי הזוגי  הטיפולים  שונים מחדר  טיפוליים  בנושאים  שעוסקים  מפגשים,   2-3 בנות   סדרות 
ו/או שחושפים גישות תאורטיות שונות, במטרה להעניק ידע, הבנה וכלים מעשיים וקליניים למטפל.ת.

חברי וחברות האגודה מוזמנים.ות להירשם לקורסים השונים בעלות מסובסדת ומוזלת, וכאלה שאינם 
חברים בעלות מלאה. משתתפי כל אחד מהקורסים ייהנו ממגוון חומרים מקצועיים נלווים כגון מאמרים 

מקצועיים, מצגות וכדומה.

ומעולמות  ומעשירים מעולמות הטיפול הזוגי והמשפחתי  עוסקת במגוון תכנים ממוקדים, עכשוויים 
תוכן, המשיקים להם. היא מוענקת ללא כל עלות לחברי ולחברות האגודה, ובעלות סמלית לקהל הרחב. 
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בטוחות ומאמינות, שתמצאו בתוכנית אביב-קיץ 2022 מענה מקצועי מרתק ומעשיר.
נשמח לפגוש כל אחת ואחד מכם.

בברכת המשך שנה טובה, פורייה ובעיקר – בריאה!

הילה ריטר-ויידנפלד, יו"ר וועדת השתלמויות 
חברות הוועדה – שרה בוקסנבוים, ללי לסרי, ד״ר ורד סלונים נבו וגלית פלדמן 

בנוסף, אנו מתכננות לקיים השנה שני ימי עיון 'פנים אל פנים' בתקווה שהמצב יאפשר זאת.
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הסדרה הכחולה

"אובדנים שאינם מוות" – בחיים ובקליניקה 
פכלר, עמית  ד"ר  באום,  נחמי  פרופ'  מרצים:   | רעננה  הבמה  אומנויות   במשכן 

ד"ר אודי בונשטיין, ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין וצרויה שלו

לקרוא בין השורות: מה מחקרי תינוקות מספרים לנו על תקשורת 
לא מילולית בזוגות

הרצאה מקוונת באנגלית | מרצה: ד״ר דיוויד שדוק 

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
מרצים.ות: דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר

הבעיה היא הפתרון 
מרצה: פרופ' משה אלמגור טיקוצקי

נקודת מפנה – מרעיון למציאות 
ד"ר לילך מלצקי ועליזה דולב

טראומה בגיל הרך – השלכות על הטיפול בילד ובהוריו 
דליה יצחק פלך

"מבטים של תקווה בטיפול"
מיקום ופרטי הרשמה - בקרוב! | בין המרצים: טלי אהרוני, תמי קויפמן, ד"ר אופיר 

לוי, ד"ר שירלי אלון

)Attachment Narrative Therapy( מודל התקשרותי נרטיבי
הרצאה מקוונת באנגלית | מרצה: פרופ' רודי דאלוס

סליחה – תיאוריה, מחקר ופרקטיקה למטפלים משפחתיים וזוגיים 
מרצה: ד"ר אלוין לנדר 

טראומה מינית והשפעתה על בניית משפחה
מרצה: נאוה גולדברג

שומרים על שגרה שיווקית
פולינה שטרן שלמה

על מקומו של המוח בטיפול פסיכולוגי
פרופ' זהר אביתר

 השתלמויות האגודה
אביב - קיץ 2022



THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

<< להרשמה >>

אובדנים שאינם מוות: 
בחיים ובקליניקה

יום העיון יתקיים ביום שלישי

26 באפריל 2022
בין השעות 9:00-15:00 

במשכן אומנויות הבמה )רח' הפלמ"ח 2, רעננה(
 חנייה חינם בשפע

 יום העיון יתמקד בהיעדרותן הנוכחת של חוויות אובדן שאינן מוות.
 נדון במשוכות החברתיות והבין-אישיות שמקשות על עיבודן ונציע מחשבות
על האפשרי במרחב הטיפולי, במרחב החברתי, הבין-אישי והתוך-אישי.    

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


THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

יום העיון יתקיים ביום שלישי

21 ביוני 2022
בין השעות 9:00-15:00

מיקום ופרטי הרשמה - בקרוב!
 יום העיון יתמקד במשמעותה ובכוחה של חווית התקווה
בקרב מטפלים, מטופלים ובני משפחתם, והשפעתה על 

תהליכי טיפול והחלמה

      תקווה בטיפול מבטים של



10.5.2022 

יום שלישי | בין השעות 19:00-20:30 

 לקרוא בין השורות:
מה מחקרי תינוקות מספרים 
לנו על תקשורת לא מילולית 

בזוגות

עלות: ₪70 לחברי.ות אגודה
₪120 לאורחים.ות 

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

הסדרה הסגולה 

ד"ר דיוויד שדוק
 )MFT, PhD) מוביל את

Couples Therapy Interest Group של 
האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה עצמית 

פסיכואנליטית, והוא עורך שותף של 
 .Psychoanalysis Self and Context

ספרו "קשרים והקשרים-גישת המערכות 
האינטרסובייקטיבית בטיפול זוגי" יצא 

לאור בעברית בהוצאת כרמל. ספרו האחרון 
:Poetry and Psychoanalysis הוא 

The Opening of the Field. הוא בעל 
קליניקה פרטית בברקלי, קליפורניה.

אאסוף  "אני  או  ערב?"  לארוחת  היום  יש  "מה  כמו  לשיחות  בנוסף 
זוגות מדברים זה עם זה בשפה לא מילולית מגוונת:  את הילדים", 
של  הרגש  את  לשקף  מצליחים  לא  או   (mirroring( משקפים  הם 
האחר, מתקשרים זה עם זה על ידי מבט של שמחה משותפת, או על 
ידי מבט של דחייה וגועל. שפה לא מילולית זו משפיעה ישירות על 
חווית ההתקשרות של כל אחד מבני הזוג. הרצאה זו מתחילה בצפייה 
בסרטוני מחקר של ד״ר ביאטריס ביבי על תינוקות: ניתן לראות את 
וסכמות  שייצוגים  ברגע  האחר.  עם"  "להיות  של  המשמעות  מקור 
נוצרים, הם יכולים להימשך כל החיים ולהשפיע על מערכות יחסים 
ההתקשרות  סכמות  בו  לאופן  דוגמאות  נציג  מכן,  לאחר  בבגרות. 

האלו משוחזרות, נשמרות או משתנות ביחסים בין מבוגרים.

להרשמה לסדרה 
כולה לחצו כאן

<< חזרה לתוכן עניינים

סדרת 
 חו"ל  
של האגודה!

https://secure.cardcom.solutions/e/UspF
https://secure.cardcom.solutions/e/UsAG


עלות: ₪70 לחברי.ות אגודה
₪120 לאורחים.ות 

להרשמה לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

הסדרה הסגולה 

פרופ' רודי דאלוס
רודי דאלוס הוא פרופסור אמריטוס 

בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת פלימות' 
באנגליה. הוא ערך מחקרים רבים וטיפל 

במשפחות במשך יותר מ-30 שנה. פרופ' 
רודי דאלוס מומחה בעבודה עם ילדים 

ומצבים כגון אנורקסיה, אוטיזם והפרעות 
התנהגות. הוא כתב מספר ספרים 

 Don’t Blame the Parents, :ומאמרים
 An Introduction to Family Therapy,

 Attachment Narrative Therapy,
 Formulation in Psychotherapy and

 Counselling and Working Systemically
 .with Attachment Narratives

בימים אלו מעורב פרופ' רודי דאלוס 
במחקר נרחב, יחד עם בקי מקנזי, של 
פיתוח תכנית טיפול התערבותית בשם 

SAFE, המבוססת על מודל ה-ANT. תכנית 
ההתערבות מיועדת לטיפול במשפחות עם 

ילדים, שאובחנו על הרצף האוטיסטי. 

להרשמה לסדרה 
כולה לחצו כאן

<< חזרה לתוכן עניינים

ANTANT מודל נרטיבי התקשרותי
)Attachment Narative TherapyAttachment Narative Therapy(

  

מתיאורית ההתקשרות,  רעיונות  מביא  הנרטיבי התקשרותי  המודל 
טיפול משפחתי מערכתי וטיפול נרטיבי. רעיונות אלו יכולים באופן 

אינטגרטיבי לתרום לעבודה טיפולית עם משפחות, זוגות ופרטים.

)ANT( כמודל  הנרטיבי-התקשרותי  במודל  תידון  ההרצאה 
אינטגרטיבי המאפשר פורמולציה עבור בעיות קליניות. על פי גישה 
יינתנו בהרצאה דוגמאות קליניות מרתקות, שיכללו עבודה עם  זו, 

אוטיזם, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה וקשיי התקשרות מורכבים. 

1.6.2022 

יום רביעי | בין השעות 19:00-20:30 

סדרת 
 חו"ל  
של האגודה!

https://secure.cardcom.solutions/e/UspH
https://secure.cardcom.solutions/e/UsAG


<< חזרה לתוכן עניינים

1 "הארון המשפחתי"- מערכות היחסים 

 המשפחתיות סביב תהליכי יציאה מהארון -
מבט מתוך תיאוריית ההתקשרות

מרצה: דנה בכר |  9.5.2022
תיאוריית ההתקשרות מדגישה את התפקיד המרכזי של איכות מערכות 
היחסים של האדם לאורך חייו ואת תפקידן של מערכות היחסים האלה, 
כמשאב מגן בעתות מצוקה. ההרצאה תעסוק בתפקידם של הורים לילדות 
ולילדים להט"בים, כגורם משמעותי בהשפעה על יכולת ההסתגלות שלהם 
בתהליך  הורית  תמיכה  של  בחשיבותה  נפשת. וכן  תחלואה  ובהפחתת 
גילוי הנטייה המינית, מקורות דחק וקונפליקט במשפחה בתהליך היציאה 
לדרכים  והצעות  משפחתו.ה,  של  והן  מהארון  של היוצא.ת  הן  מהארון, 

טיפוליות המגשרות על הקרעים.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

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

דנה בכר
ההרצאה מועברות על ידי גב' דנה בכר, פסיכולוגית קלינית 
בבית  מדריכה  בלה"טבים'  הטיפול  בתחום  מרצה  מומחית, 
של  "עוגן"  שנתית  התלת  בתוכנית  לפסיכותרפיה  הספר 
"מפרשים" באקדמית תל אביב-יפו ובעלת פרקטיקה פרטית 
ד״ר  שימשה  בעברה  ובזוגות.  ביחידים  לטיפול  בירושלים 
ברגמן  זאב  של  במכון  הזוגיים  המטפלים  בצוות  חברה  בכר 
בירושלים וחברה בצוות הטיפולי של הבית הפתוח ללהט"ב. 
ב"בית  הפתוח"  "היעוץ  הטיפולי  המערך  ממקימות  הייתה 
הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים" והפסיכולוגית הראשית 
"מכון  של  הצעירים  המבוגרים  ביחידת  טיפלה  הצוות.  של 
סאמיט" בתחנה לבריאות הנפש "קרית יובל - תחנת מערב" 
העם"  "אחד  ובתחנת  בטכניון,  הייעוץ  בשירותי  בירושלים, 

לטיפול במשפחות ילדים ונוער. 

זהות, זוגיות 
ומשפחה בטיפול 

בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים 
עם המרצים.ות: דנה בכר, פרופ' 

גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן 
ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

2 טיפול משפחתי מבוסס התקשרות עבור בוגרים 

צעירים להט''בקים והוריהם הלא מקבלים
מרצה: פרופ' גארי דיימונד | 16.5.2022

מבוסס  משפחתי  בטיפול  ובמהלכים  בהתערבויות  תעסוק  ההרצאה 
הורים,  אצל  וקבלה  רפלקטיביות,  רגשי,  עיבוד  שמקדמים  התקשרות, 

המתקשים לקבל את הבוגרים הצעירים הלהט''בקים שלהם.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

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

פרופסור גארי דיימונד
הוא  משפחתי.  בטיפול  ומדריך  מומחה  קליני  פסיכולוג 
באוניברסיטת לפסיכולוגיה  במחלקה  בכיר  סגל   חבר 

ומנהל הקליניקה הקהילתית של המחלקה,  בן-גוריון בנגב 
מרצה, מכשיר ומדריך מטפלים ברחבי הארץ ובעולם. אחרי 
והתמחות  שבפילדלפיה  טמפל  מאונ'   .Ph.D תואר  קבלת 
פרופסור  השלים   ,Philadelphia Child Guidance Center-ב
לפסיכיאטריה  המחלקה  במסגרת  פוסט-דוקטורט  דיימונד 
בהמשך  פנסילבניה.  באוניברסיטת  לרפואה  הספר  שבבית 
שימש כסגן מנהל המרכז לחקר התערבויות משפחתיות בבית 
אחד  הוא  דיימונד  פרופסור  בפילדלפיה.  לילדים  החולים 
משלושת מפתחי המודל "טיפול משפחתי מבוסס התקשרות". 
 Attachment-based family therapy for depressed" ספרו 
adolescents", שנכתב יחד עם פרופסור גיא דיימונד וד''ר סוזן 
לוי, יצא לאור בהוצאת ה-A.P.A ב-2014. כיום פרופסור גארי 
דיימונד חוקר וכותב על טיפול משפחתי מבוסס התקשרות 
 עבור בוגרים להט''בקים והוריהם הלא מקבלים. ספרו החדש

 Keeping families together: Attachment-based family"
 therapy sexual and gender minority young adults and
רותם  עם  יחד  שנכתב   ,"their non-accepting parents

 .A.P.A-בורוכוביץ-זמיר, עומד לצאת לאור גם בהוצאת ה

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

3 בין ֲאֵחרּות, שייכות ומימוש עצמי בחוויית 

המשפחה הלהט"בית
מרצה: ד"ר אלון אורן | 23.5.2022

המשפחה  וחברי  מתמודדים חברות  עמם  אתגרים   3 ב  תעסוק  ההרצאה 
עצמי  ומימוש   )belonging( שייכות   ,)otherness( 'אחרות'   - הלהט"בית 
)self-actualization(. 'אחרות' מייצגת את העיסוק של חברי.ות המשפחה 
בשאלת היכולת המשפחתית להתמקם במרכז המפה החברתית. 'שייכות' 
במשפחה  אינטגרלי  חלק  להרגיש  ביכולת  המשפחה  של  עיסוק  מייצגת 
החופש  עיסוק במידת  מייצג  עצמי'  'מימוש  אחר.  משפחתי  מבנה  בעלת 
לביטויי מגדר ותפקודי מגדר במשפחה בה שני ההורים הם מאותו המגדר. 
את  המתאר  מודל,  וישורטט  אתגר  כל  של  המשמעות  תוסבר  בהרצאה 

הדומיננטיות של כל אחד מהם לאורך תהליך בניית המשפחה.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

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

ד״ר אלון אורן
מטפל ומדריך מוסמך מטעם האגודה לטיפול משפחתי ועוסק 
הוא  האקדמית  בעבודתו  מקצוע.  אנשי  ובהכשרת  בטיפול 
ומשפחתי  פרטני  טיפול  קבוצות,  הנחיית  בתחום  מתמקד 
ומדריכים. עבודת הדוקטורט שלו עסקה  והדרכת מטפלים 
וזוגות  גברים  זוגות  של  הלהט"בית  המשפחתיות  בחוויית 
המצטבר  הניסיון  ועל  זו  עבודה  על  תשען  ההרצאה  נשים. 

מהפרקטיקה הקלינית.
  /https://alonoren.com/about :להרחבה

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

4 "אמא ועוד אמא"

מרצה: דפנה גרינר | 30.5.2022
כאשר  הזוגיים,  ביחסים  האיזון  את  מערער  תמיד  להורות  המעבר 
המושקעות הליבידיאנית עוברת מהשקעה זוגית להשקעה בתינוק, ויחסי 
הכוחות בתוך המערכת הזוגית משתנים. הדבר מורכב עוד יותר כאשר 
הביולוגי  בקשר  אינהרנטי  פער  קיים  שבה  מינית,  חד  בזוגיות  מדובר 
של כל אחת מהאמהות עם התינוק, מה שמעורר שאלות על ביסוס זהות 

אימהית לצד זהות אימהית אחרת ולעיתים אף קנאה ותחרות. 

בהרצאה ננסה להבין את המאפיינים הייחודיים של ההורות הלהט"בית, 
ביטוי  לידי  הזרע, כפי שהם באים  תוך התייחסות למשמעות של תורם 
המורחבת  המשפחה  עם  הקשר  וכן  הילדים,  עם  הקשר  הזוגי,  בקשר 

והסביבה.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

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

דפנה גרינר
ומנחת  פסיכותרפיסטית   )MSW( קלינית  סוציאלית  עובדת 
קבוצות מוסמכת. בוגרת התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית 
באוניברסיטת חיפה )החוג לפסיכולוגיה(. מנהלת את היחידה 
 לייעוץ ולטיפול במרכז הגאה בתל אביב. מדריכת סטודנטים.ות

לתואר שני בעבודה סוציאלית וא.נשי טיפול. מרצה ומרכזת 
את הקורס "טרנסג'נדריות בחדר הטיפולים ומחוצה לו" במכון 
האקדמית  המכללה  אינטגרטיבית,  לפסיכותרפיה  מפרשים 
תל אביב-יפו. בעלת קליניקה פרטית בתל אביב )מתבגרים 

ומבוגרים(. 

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

רבים מאלו הפונים לקבלת טיפול נפשי חוו בעבר פגיעות עמוקות, לא 
פעם בתוך המשפחה. הם מתמודדים עם השאלה איך להתמודד, להירפא, 
משתק  במצב  תקועים  נשארים  רבים  כאלה.  פגיעות  אחרי  לגדול  ואף 
דרך  להיות  סליחה עשויה  יכולים להתקדם הלאה.  ולא  סליחה,  אי  של 
כדי לצאת ממצב התקיעות. ואכן, העניין בקהילייה הטיפולית והמדעית 

בטיפול לקראת סליחה רב מאד.

סליחה  לתהליכי  בהקדמה  תתחיל  המפגשים,  ארבעת  הסדנה בת 
והמורכבות שלהם ובתיאור שיטות ההתערבות הקיימות היום כדי לעודד 
סליחה. הפגישה השנייה והשלישית, בהתאמה, יוקדשו לסליחה וטיפול 
לקראת סליחה בתוך ההקשר של טיפול זוגי ומשפחתי. הפגישה האחרונה 
דרך  לסליחה  ועידוד  סליחה  על  ויישומי  תיאורטי  ידע  ליישום  תוקדש 

תיאורי מקרה של המרצה ושל המשתתפים.ות.

 מועדי הקורס:

15.6.2022 | 8.6.2022
29.6.2022 | 22.6.2022

ימי רביעי, בין השעות 19:00-20:30 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

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

ד"ר אלוין לנדר
מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית 
זוגות  בילדים,  לטיפול  פרטית  קליניקה  בעל  הוא  ספיר. 
ומשפחות בבאר שבע. ד"ר לנדר השלים את הכשרתו כמטפל 
עבודתו  באנגליה.  בילדים  וכמטפל  בקנדה  ומשפחתי  זוגי 
בהקשר  במיוחד  בסליחה,  עוסקת  והטיפולית  המחקרית 

המשפחתי, ובדרכי התערבות כדי לעודד סליחה במשפחה.

סליחה – תיאוריה, 
מחקר ופרקטיקה 

למטפלים.ות 
משפחתיים.ות 

וזוגיים.ות
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים 

עם ד״ר אלוין לנדר 

הסדרה הכתומה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

הגישה הפונקציונלית-דיאלקטית- הסדרה, בת שני מפגשים, תציג את 
הבנויה  פתרון,  ממוקדת  זמן  קצרת  טיפולית  בגישה  מדובר  מערכתית. 
משלוש רגליים. הרגל האחת היא הפונקציונליות – מניחה שההתנהגות 
המניחה  הדיאלקטית,  היא  השנייה  הרגל  מטרה.  להשגת  מכוונת  שלנו 
ההפכים,  בין  מובנה  מתח  יש  וכי  שלה,  ההיפך  טמון  התנהגות  שבכל 
שמוביל לשינוי מתמיד ואינהרנטי למערכת. הרגל השלישית היא הרגל 
המערכתית, המדגישה את חשיבות ההקשר המשפחתי, תרבותי, תעסוקתי 
להסתכלות  מביא  אלו  מרכיבים  בין  השילוב  ההתנהגות.  של  ומצבי 
שנייה  ממעלה  שינוי  השגת  המאפשרת  ומגייסת,  מעצימה  אופטימית, 

בטיפול תוך זמן קצר ביותר.

בסדנה נלמד את הגישה ואיך היא מיושמת בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי.

 מועדי הקורס:

28.3.2022 | 21.3.2022
ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 100 ₪

לאורחים.ות: 200 ₪

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

פרופ' משה אלמגור טיקוצקי 
פסיכולוג קליני בכיר ומדריך מוסמך בטיפול זוגי ומשפחתי. 
ומחקר  הוראה   , הדרכה  בטיפול,  ביותר  עשיר  ניסיון  בעל 
פרופ'  בארה"ב.  ובאוניברסיטאות  חיפה  באוניברסיטת 
אלמגור טיקוצקי פיתח את הגישה הפונקציונלית-דיאלקטית-

עם  יחד  הגישה  על  נכתבו  ספרים  שני   .)FDS( מערכתית 
פרופ'  ובינלאומיים.  לאומיים  בקונגרסים  והצגות  מאמרים 
זוגי  הוא ראש האגודה הישראלית לטיפול  אלמגור טיקוצקי 
ומשפחתי לשעבר וכן היה מנהל שותף של מרכז מפנה בחיפה.

הבעיה היא הפתרון
 קורס מקוון בן שני מפגשים

עם פרופ' משה אלמגור טיקוצקי

הסדרה הירוקה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

הסדרה בת שני מפגשים, ותכלול את הנושאים הבאים:

1 המצב הפוסט-טראומטי ואתגרים ייחודיים 

בדרך לצמיחה מפגיעה מינית
על מנת להבין את הדינמיקה הנפשית בעקבות טראומה יש להבחין בין 

סוגים שונים של טראומה. 

ההרצאה תדון בסוגיות שונות הנוגעות לעבודה הטיפולית עם מטופלים.
ות שנפגעו מינית, באתגרים והמכשולים בעבודה הטיפולית עם פגיעה 
הטראומה  באזורי  המטופל.ת  עם  להיות  של  המשמעות  מהי  מינית, 

והדיסוציאציה ובתנאים והמרכיבים המקדמים נתיבים להחלמה. 

2 פוריות, הריון ולידה של נשים שנפגעו

מינית בילדותן
נשים שעברו פגיעה מינית הן בעלות מועדות גבוהה יותר לפתח מצוקה 
פיזית ונפשית במהלך תקופת ההיריון ובמהלך הלידה, בהשוואה לנשים 
ללא היסטוריה של פגיעה מינית. כיצד יכולה טראומה מינית להשפיע על 
חווית ההיריון והלידה? מהם הדגשים לעבודה טיפולית עם נשים נפגעות 

טראומה מינית בתקופת ההיריון והלידה?

 מועדי הקורס:

6.4.2022 | 30.3.2022
ימי רביעי, בין השעות 20:00-21:30 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 100 ₪

לאורחים.ות: 200 ₪

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

נאוה גולדברג
ומרצה  מלמדת  זוגית.  מטפלת  מדריכה,  קלינית  פסיכולוגית 
במרכז  בטכניון,  משפחה  לרופאי  המשך  ללימודי  בתכנית 
מקצועית  מרכזת  לפסיכותרפיה.  ספר  ובבתי  "שילוב" 
בטראומה  לטיפול  לפסיכולוגים  ההכשרה  תכנית  של 
הטיפול תחום  ראש  בעבר,  הבריאות.  משרד  מטעם   מינית 

מטפלת  "העמק".  רפואי  במרכז  מינית  טראומה  בנפגעי.ות 
ומדריכה בקליניקה פרטית בטבעון ומנחה צוותי טיפול.

טראומה מינית 
 והשפעתה על
בניית משפחה

קורס מקוון בן שני מפגשים עם 
גב' נאוה גולדברג 

הסדרה הירוקה 

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


<< חזרה לתוכן עניינים

ההרצאה תתאר כיצד חזון, המגובה ברציונל מקצועי וצורך ממשי, הופך 
למציאות, ועל הקמתו של ״מפנה״ - מערך ארצי לטיפול ולסיוע לרופאי 

ולרופאות המדינה באשר הם.ן על כל הנקרה בדרכם.ן.

 מועד ההרצאה: 31.3.2022 | חמישי | 19:30

ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

ד"ר לילך מלצקי
הרופאות.ים  וחוסן  לבריאות  הפורום  ראש  משפחה,  רופאת 

בהסתדרות הרפואית )הר"י(

עליזה דולב
עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית מנהלת ״מפנה״ - מערך 

הסיוע לרופאים.ות.

ניתן יהיה לצפות בהרצאות 
בהרשמה מראש בלבד.

הסדרה הכחולה 

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לאורחים.ות )בעלות של 120₪(

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחברי.ות האגודה )ללא כל עלות(

<< לחצו כאן >>

<< לחצו כאן >>

 הסדרה מוענקת ללא עלות
 לחברי.ות האגודה, ולאורחים.ות

בעלות של 30 ש״ח למפגש.

נקודת מפנה – 
מרעיון למציאות 

 מרצות: ד״ר לילך מלצקי
ועליזה דולב

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

https://mishpaha.ravpage.co.il/sidra%20kchula%20aviv%2022
https://secure.cardcom.solutions/e/UshS
https://mishpaha.ravpage.co.il/nekudat%20mifne
https://secure.cardcom.solutions/e/Ush1


פולינה שטרן שלמה
בעלים בשותפות ב"לטפל בעסק" - חברה מובילה בהדרכה 
שנת  מאז  העוסקת  והטיפול,  הרפואה  למקצועות  שיווקית 
2010 בקידום עסקים במקצועות הרפואה והטיפול, באמצעות 
רבות  במסגרות  מקצועיות  והכשרות  הרצאות  קורסים, 
ולשווק את עצמם.ן  ומגוונות. מלמדת מטפלים.ות איך לנהל 
ואת הקליניקה ולהרגיש נוח עם זה. תפיסת העולם הייחודית 
של "לטפל בעסק" הפכה אותו לגוף מוביל בתחום, ועד היום 
הדריכו וליוו אלפי בעלי עסקים טיפוליים ורפואיים בתחומים 

שונים הן בייעוץ שיווקי והן בקורסים ובהכשרות.

<< חזרה לתוכן עניינים

ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

גם  זה  עצמאים.ות  ומטפלות  כמטפלים  מתפקידנו  שחלק  סוד  לא  זה 
לעסוק בשיווק ובקידום של הקליניקה. יחד עם זאת, יש כל כך הרבה 
משימות ונושאים שצריך לטפל בהם, וזאת בנוסף לטיפול במטופלים.ות. 
עולה השאלה איך ליצור שגרה שיווקית אפקטיבית, שתיקח בחשבון את 

כל הכובעים והצרכים שלך. 

בהדרכה נלמד איך בונים שגרה שיווקית אפקטיבית )גם במציאות משתנה(:

 איך הופכים את השיווק לחלק מהיום - יום בקליניקה?
 איך משלבים בין כל המשימות השיווקיות בלי ללכת לאיבוד?

 איך מחזקים את המוטיבציה ומייצרים אנרגיה שיווקית?
 איך בכלל לתכנן בתנאים של חוסר וודאות?

 מועד ההרצאה: 15.5.2022 | ראשון | 20:00

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

הסדרה הכחולה 

שומרים על שגרה 
שיווקית

מרצה: פולינה שטרן שלמה

ניתן יהיה לצפות בהרצאות 
בהרשמה מראש בלבד.

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לאורחים.ות )בעלות של 120₪(

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחברי.ות האגודה )ללא כל עלות(

<< לחצו כאן >>

<< לחצו כאן >>

 הסדרה מוענקת ללא עלות
 לחברי.ות האגודה, ולאורחים.ות

בעלות של 30 ש״ח למפגש.

https://mishpaha.ravpage.co.il/shigra%20shivukint
https://secure.cardcom.solutions/e/UshF
https://mishpaha.ravpage.co.il/sidra%20kchula%20aviv%2022
https://secure.cardcom.solutions/e/UshS


דליה יצחקי פלך
פסיכולוגית התפתחותית וחינוכית מומחית, בתהליך הסמכה 
להדרכה. מרכזת כיום את עבודת השירות הפסיכולוגי חינוכי 
ברמת ישי, תחת השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל. בעלת 
קליניקה לטיפול ואבחון במצפה אבי"ב, עובדת עם פעוטות, 
פרטנית,  בעבודה  או  דיאדית  והוריהם,  מתבגרים  ילדים, 
הורים. בשנים האחרונות עוסקת בהדרכת  המלווה בהדרכת 
גם  כמו  הרך,  לגיל  במרכזים  רפואיים  ופרא  רגשיים  צוותים 
בעמותה לילדים בסיכון . עוסקת באבחון של ילדים שהוצאו 
לאומנה, בייחוד אומנת חירום, כחלק מתהליך בניית התוכנית 

הטיפולית.

<< חזרה לתוכן עניינים

ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

בגיל  טראומה  של  הייחודים  למאפיינים  התייחסות  תהיה  בהרצאה 
הרך, נזקים אפשריים של חשיפה לטראומה בגיל הרך, החוויה ההורית 
מנחים  בקווים  והתייחסות  הרך,  בגיל  והשלכותיו  טראומטי  אירוע  מול 

להתערבות טיפולית במקרים של חשיפה לטראומה. 

 מועד ההרצאה: 26.5.2022 | חמישי | 19:30

הסדרה הכחולה 

טראומה בגיל הרך – 
השלכות על הטיפול 

בילד ובהוריו 
מרצה: דליה יצחק פלך

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

ניתן יהיה לצפות בהרצאות 
בהרשמה מראש בלבד.

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לאורחים.ות )בעלות של 120₪(

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחברי.ות האגודה )ללא כל עלות(

<< לחצו כאן >>

<< לחצו כאן >>

 הסדרה מוענקת ללא עלות
 לחברי.ות האגודה, ולאורחים.ות

בעלות של 30 ש״ח למפגש.

https://mishpaha.ravpage.co.il/trauma%20bagil%20harach
https://secure.cardcom.solutions/e/UshO
https://mishpaha.ravpage.co.il/sidra%20kchula%20aviv%2022
https://secure.cardcom.solutions/e/UshS


זהר אביתר
פרופסור מן המניין בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, שם 
היא חוקרת בעיקר נוירופסיכולוגיה של שפה. בעשור האחרון 
היא עובדת גם כמטפלת משפחתית. אחת ממטרותיה להנגיש 

ידע על המוח - הגוף לטיפול פסיכולוגי - טיפול בנפש. 

<< חזרה לתוכן עניינים

ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

טיפול  של  הגלם  חומר  של  המוחיים  ביסודות  מתמקדת  ההרצאה 
פסיכולוגי: שפה, זיכרון, ויחסים בין-אישיים. יינתן בסיס קצר על שיטות 
מחקר וחשיבה נוירופסיכולוגיים, וכן סקירה של הידע העכשווי, בנושאים 

הרלוונטיים לטיפול.

 מועד ההרצאה: 16.6.2022 | חמישי | 19:30

הסדרה הכחולה 

על מקומו של המוח 
בטיפול פסיכולוגי

מרצה: פרופ' זהר אביתר

 להרשמה להרצאה זו
לחברי האגודה << לחצו כאן

 להרשמה להרצאה זו
לאורחים << לחצו כאן

ניתן יהיה לצפות בהרצאות 
בהרשמה מראש בלבד.

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לאורחים.ות )בעלות של 120₪(

להרשמה מראש לסדרה כולה 
לחברי.ות האגודה )ללא כל עלות(

<< לחצו כאן >>

<< לחצו כאן >>

 הסדרה מוענקת ללא עלות
 לחברי.ות האגודה, ולאורחים.ות

בעלות של 30 ש״ח למפגש.

https://mishpaha.ravpage.co.il/mekomo%20shel%20hamoach
https://secure.cardcom.solutions/e/UshE
https://mishpaha.ravpage.co.il/sidra%20kchula%20aviv%2022
https://secure.cardcom.solutions/e/UshS

