
למטפליםכנס וסדנה 

"  טיפול ממוקד העברה"

אילן  -המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר, הקליניקה לשירות הקהילה

יאומנספרנק 'ופרופקרנברגאוטו 'פרופשמחים לארח את 

.  רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, באולם חקר המוח21.5.20-הכנס יתקיים בתאריך ה

24-25.5.20תתקיים בתאריכים הסדנה 

.רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, בקבאולם . 09:00-16:30בין השעות 

:תכנית הכנס

התכנסות ורישום17:45-18:30

פתיחה וברכות18:30-20:00

התפתחות של דפוסי העברה בהפרעות האישיות השונות: קרנברג'פרופהרצאתו של 

_ _ _ _

_ _ _ _הפסקה20:00-20:20

קרנברג' ר שלגי ופרופ"הצגת מקרה והתדיינות על ידי ד20:20-22:00

מנהל המכון לטיפול בהפרעות אישיות במרכז רפואי  ; לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה וויל קורנל' פרופ, קרנברגאוטו ' פרופ

נשיא לשעבר של  ; פסיכואנליטיקאי מנחה במרכז להכשרה ומחקר בפסיכואנליזה באוניברסיטת קולומביה; שבניו יורקסטר'ווסצ

פסיכותרפיה פסיכואנליטית וכן על , כתב ספרים ומאמרים רבים על הפרעות אישיות קשות; החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית

.תאוריה וטכניקה פסיכואנליטית

מרצה במרכז להכשרה ומחקר בפסיכואנליזה באוניברסיטת  ;ר לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה וויל קורנל"ד: יאומנספרנק 'פרופ

.מנהל במכון ללימודי אישיות;קולומביה

לוז מפורט ישלח לנרשמי הכנס*



180₪: מתמחים, סטודנטים, אילן-סגל בר, 200₪(: 21.04.19עד לתאריך )רישום מוקדם , 250₪: עלות הכנס

₪  1600בעלות של 21.4.19-עד ה, 1400₪בעלות של (28.2.18עד לתאריך : )הרשמה מוקדמת, 1800₪: עלות הסדנה

₪  1400מתמחים  , סטודנטים, אילן-סגל בר

מעלות הכנס  10%להנחה של ות/לסדנה יהיו זכאיםות/נרשמים

Mabatim.psy@biu.ac.il: צרו קשרתשלוםטופס רישום

:תיאור ופירוט הסדנה

קרנברג'פרופפסיכותרפיה פסיכודינמית המבוססת על התיאוריה של –( TFP)טיפול ממוקד העברה 

זכתה לתימוכין מחקרי  . Bומותאמת במיוחד לאנשים המאובחנים עם הפרעות אישיות קשות מצבר 

הן במסגרות פרטיות והן במסגרות  –ופופולריות רבה ומתאימה במיוחד למערכת בריאות הנפש בישראל 

.ציבוריות

.  צפייה בהקלטות טיפול ודיון, תאורטיתהסדנה מיועדת לכל מקצועות בריאות הנפש ותכלול הכשרה 

.  יאומנס'פרופבשיתוף עם קרנברג'פרופהסדנה בהנחייתם של 

25.5.19–2יום 

המשך טיפול בהפרעת אישיות נרקיסיסטית-09:00-11:30

הפסקת קפה-11:30-11:45

TFPודיון בהקלטת וידאו של טיפול צפייה -11:45-13:15

הפסקת צהרים-13:15-13:45

המשך צפייה ודיון בהקלטת וידאו של טיפול  –13:45-16:30

TFP

TFP-ההכשרה במבנה 

24.5.19–1יום 

מבוא תיאורטי                      -09:00-11:30

הפסקת קפה-11:30-11:45

הטקטיקות  , האסטרטגיות, סקירה המבנה-11:45-13:15

TFPוהטכניקות של 

הפסקת צהרים-13:15-13:45

נרקיסיסטיתטיפול בהפרעת אישיות -13:45-16:30

יסופאינוז"הלו*

https://forms.gle/1yw5E4EZsN8cDKMn7
https://www.ezpay.co.il/Payment.aspx?id=15490
mailto:Mabatim.psy@biu.ac.il

