
Israeli Core Training 2019 

 (IEDTA*)הקבוצה הישראלית לטיפול דינמי חוויתי אינטנסיבי 
 ( בהפרעות קשותEDTהשתתף בסמינר בטיפול דינמי ממוקד )מזמינים ל

 מרצה אורח: דר' פרוציו אוזימו מאוניברסיטת מילאנו.
 

  קשיםדרכים לעבוד עם מטופלים הנושא: 

 בהנחיית דר' פריצ'יו אוזימו 

טיפול ת הלים קשים, בעזרעם מטופ הגמה של דרכים לעבודיתמקד בהד הסמינר

מו ימחיש בעזרת וידאו, את העבודה עם מטופלים זי. דר' אוויתיוהדינאמי הח

 ם מ:הסובלי

 .פרנויה •

 .הפרעת אישיות גבולית •

  .תכיזוטיפליסרעת אישיות והפ עם אשפוז וטיקמשבר א •

בין השעות  ךוימש 8:30בהתכנסות בשעה  1911.10.' אביום יתקיים העיון ום י

ישנם  ., תל אביב1דניאל פריש , רח' ריקהציוני אמבית  :מיקום. 0051-09:00:

עשר רכבת השלום וללכת כדת בבת, כדאי לרה. לבאים ברכחניונים רבים בסביב

קרימינולוגיים גים, עוסי"ם, מיועד למטפלים )פסיכיאטרים, פסיכולור הסמינ .דקות

 קליניים ומטפלים באומנות(.

 יתקיים בשפה האנגלית הסמינר

 ₪. 400וליתר ₪  300למתמחים המחיר ליום העיון: 

 כולל כיבוד קל וארוחת צהריים.

בהעברה בנקאית, לבנק הפועלים או  Pepper Payבאפליקציית  ניתן לשלם

, לפקודת מר אבישי בן שטרית. כמו כן, ניתן לשלם 83965, לחשבון:529סניף 

ת"א , , 1, דירה 160 בארלוזורוהכתובת למשלוח צ'קים:  15.10.19-עד לבצ'ק 

 . 6209831מיקוד : 

  avishaiben55@gmail.com -ל ,נא לציין טלפון ומייל יחד עם התשלום

052-5361440  

 .אחרוןרצה ניתן לקרוא בעמוד ההמעל פירוט הגישה הטיפולית ו

Intensive Experiential - Dynamic Psychotherapy Association * 

  EDT –בנוסף לימי העיון תתקיים קבוצת הדרכה מסביב ליום העיון בגישת ה 

 .  0546551081בהנחייתו של דר' אוזימו. לפרטים ניתן לפנות ליונתן דרורי 

mailto:avishaiben55@gmail.com


 

  :הגישה הטיפולית

 

הינו ,  (Experiential Dynamic Therapy)(EDTהטיפול הדינמי החוויתי )

. כל חשובים משותפיםמרכיבים  פסיכותרפואיטיות החולקותמטרייה של גישות 

: תהנקראמעבודתו האורגינאלית של דאבנלו,  הגישות הנ"ל הושפעו

 את מדגישה  EDT-גישת ה. "(ISTDPפסיכותרפיה דינמית אינטנסיבית )"

ריפוי כגורם המרכזי המאפשר  ,"אסורים" פיזיולוגית של רגשות-החוויה הפסיכו

הינה  ,קשרות מוקדמיםחסי התלפי מודל טיפולי זה, הפגיעה בישל העצמי. 

וקשר משמעותי אמיתי עמוק עם , ההפסיכופתולוגימכריע ליצירת הגורם ה

. גישה )בשילוב עם הטכניקה( גורם מכריע לתהליך הריפוי המטפל, הינו

תיאורטית זו מושתתת על עקרונות פסיכודינמיים, כפי שמומחשים ע"י 

אן: זיהוי מדויק של ההגנות, חסימה של כוחות פנימיים של ם של מלהמשולשי

קריטית הינה ויסות החרדה. הכרות מעמיקה עם גורמים אלה והרס עצמי 

 בהשוואה לגישות פסיכודינמיות אחרות. להאצת התהליך הטיפולי, 

 

 

 

 

 המנחה:

 

הינו הנשיא הראשון של האגודה  ד"ר אוזימו

. הוא המחבר של EDT-הבינלאומית של טיפול ה

(, IE-DPגישת הטיפול הדינמי החווייתי האינטנסיבי )

המבוסס על עבודתו החלוצית של חביב דבנלו. דבנלו 

פיתח רצף של התערבויות טכניות ספיציפיות, 

שמטרתן לטפל בהגנות על מנת לעורר את הרגש 

ים קליניים של ד"ר אוזימו עם מלאן, מחקר "האסור".

(, גרמו לו להדגיש McCulloughוכן של בולבי ומקאלו )

בין  real relationship -את החשיבות של אופי ה

המטפל למטופל, כאינדיקטור לבחירה של סוג 

רבים בארה"ב, אנגליה,  EDTההתערבות. ד"ר אוזימו אימן מטפלי ומדריכי 

מתוארת במספר מאמרים וספרים. ניתן   IE-DP-ישראל ואיטליה. גישת  ה

 www.ferruccioosimo.comhttps//:לקרוא יותר על הגישה בקישור הבא: 

https://www.ferruccioosimo.com/

