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 סוף טיפול במחשבה תחילההנושא: 

  (EDT)דינמי החוויתי על פי גישת הטיפול ה 

 טריתאבישי בן שבהנחיית 

 

הוא טען  . מט -למשחק שח הפסיכותרפיהה של ה את הפרקטיקפרויד השוו

 . האומנם זה נכון?  הטיפול ך לסיים את ך לפתוח ואידעים איטפלים יושהמ

 פול: ביום העיון נעסוק במספר שאלות הקשורות בסיום הטי 

 ? ה מסיימיםלמ .1

 ? מתי מסיימים .2

 ? ך מסיימיםאי .3

 ? ךת צרי כמה פגישו .4

 ם הטיפול? מי מחליט על סיו .5

 ם לסיום הטיפול? יריים הקשורתיים ומוסבטים אהאם יש הי .6

אשר ימחישו    אמים הקשורים בנוש טיפול מצול  קטעי וכן  תוצג מצגת    מהלך היום ב

 .  נים השו הנושאים   תתי את 

 

בין השעות   ךוימש  8:30בהתכנסות בשעה  03.03.2020 ג'ביום  יתקיים   יום העיון

שאול המלך   רות , שדאולם שטרית, בתל אביב ן  או ימוז מיקום: .  03:51-09:00

גים, עוסי"ם,  מיועד למטפלים )פסיכיאטרים, פסיכולוהסמינר   תל אביב.  27

 קרימינולוגיים קליניים ומטפלים באומנות(. 

 

 עברית יתקיים בשפה   יום העיון 

הנרשמים עד  ₪ וליתר   300מתמחים לסטודנטים והמחיר ליום העיון: 

 . ₪  400לאחר תאריך זה  ₪  350 20.02.20ה

 . להק כיבוד קל וארוחת צהריים כולל 

,  529בהעברה בנקאית, לבנק הפועלים סניף או  bitבאפליקציית   ניתן לשלם 

 . , לפקודת מר אבישי בן שטרית83965לחשבון:

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

052-5361440   

 . אחרוןרצה ניתן לקרוא בעמוד ההמעל פירוט הגישה הטיפולית ו
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  :הגישה הטיפולית

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

. כל  חשובים  משותפים מרכיבים    מטרייה של גישות פסיכותרפואיטיות החולקות

:  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 התשל העצמי. לפי מודל טיפולי זה, הפגיעה בי

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  

ם של מלאן: זיהוי מדויק של ההגנות, חסימה של כוחות פנימיים של  המשולשי

קריטית  הינה ויסות החרדה. הכרות מעמיקה עם גורמים אלה ו הרס עצמי 

 בהשוואה לגישות פסיכודינמיות אחרות. להאצת התהליך הטיפולי, 

 

 

 

 

 אבישי בן שטרית: -המנחה

כנית של טיפול דינמי חוויתי ובוגר הת  .פסיכולוגי קליני וחינוכי מומחה

במסגרת בית מרצה  בישראל. של ד"ר פרוציו אוזימואת ימי העיון ומרכז 

ספר ללימודי המשך וכן במסגרת "מבטים" של אוניברסיטת בר אילן טיפול  

בשירותים פסיכולוגיים בבתי דינמי חוויתי ממוקד מעביר השתלמויות 

פרסם  חולים, בקופות החולים השונות ובשירותים פסיכולוגיים חינוכיים.

 בעל קליניקה פרטית בתל אביב  ממוקד.הדינמי  המאמרים בנושא הטיפול  


