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שירה  הגב'עמדה במסגרת לימודי הפסיכותרפיה הדינמית הממוקדת 
  :דרישות הבאותבהצלחה ב לברון

 

 , סמינרים קליניים והדרכה קבוצתיתםשעות של למודים תיאורטיי 505
 אישית בפסיכותרפיה תחת הדרכהשעות טיפול  290
 בפסיכותרפיה שעות הדרכה אישית 75

 ממוקדתבפסיכותרפיה דינמית פרויקט סיום 

 :הקורסים להלן פרוט

 ד"ר עומרי כהן -ש"א(  20)דיאלוג עם פרויד  -

 שלמה זלוטניקד"ר  -ש"א( 25) והנושא המרכזי זכרונות מוקדמיםסמינר קליני:  -

  אסף שרירא –ש"א(  30פסיכודיאגנוסטיקה ) -

 מוטי שובל -ש"א(  25התאוריה של קליין וביון ) -

 שלמה זלוטניקד"ר  -ש"א( 35ממוקד )הערכה ואבחון בטיפול דינמי  -

 ענת כהן עזריה -ש"א( 25)ואוגדן החשיבה של ויניקוט  -

 עדנה בור -ש"א( 15)קוהוט  -פסיכולוגית העצמי -

שלמה ד"ר  –ש"א(  25) פסיכולוגים ממוקדים לניתוח חלומותכלים  -חלונות לחלומותסמינר קליני:  -

 לוטניקז

 אלי הירש ד"ר  -ש"א( 20) ממשיכיוו יניקוטו -

 ריבה גור -ש"א( 20העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית ) -

 יפעת יגל -ש"א(  20רגרסיה לתלות ) -

 אודי חן -ש"א( 25אינטרסובייקטיביות ) -

 שלמה זלוטניקד"ר  -ש"א( 30) " במפגש הטיפולי "Meeting -לפגוש את המטופלסמינר קליני:  -

 אסף שרירא - ש"א( 25) הפרעות אישיות -

 ענת עזריה כהן -(ש"א 25) הטיפול באיזורי הכאב הנפשי העמוק -

 שלמה זלוטניקד"ר  –( ש"א 30יישום חשיבה דינמית ממוקדת והובלת משמעות ) -

 ד"ר עומרי כהן -ש"א(  20) סיום ופרידהסמינר קליני:  -

 יובל לויזון -ש"א( 25) הרציונל הטיפוליסמינר קליני:  -

 שרון שטרסבורג -ש"א( 20הטיפול ) לחלום את -

 גלית אלחדד -(ש"א 20המפגש עם הטראומה כמנוף טיפולי )סמינר קליני:  -

 שלמה זלוטניקד"ר  –( ש"א 25) אינטגרציה בין הגישות הטיפוליותסמינר קליני:  -
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