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 2019-2020, "פתשת הלימודים לשנתוכנית קורסים 
 של מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

 בית הספר למדעי ההתנהגות
 המכללה האקדמית ל אביב יפו

 
שם לו למטרה לקדם בביה"ס למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב יפו מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה 

סוגיות  -את הידע וההכשרה בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה ואת חיבור בין הפרקטיקה לבין המחקר בתחום 
  העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

 
 ה המקצועית את : יחידת ההוראה וההשתלמויות של מכון מפרשים מציעה לקהיל

 

שתקנה תכנית תלת שנתית מקיפה ואיכותית להכשרה בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה,  - "עוגן" •
ת ומקיפות לטפל תוך יכולת לנוע בין ניהול הקשר הטיפולי לבין ניהול מטרות הטיפול למטפלים יכולות מעמיקו

בהתאם לצרכי המטופל ,תוך שימוש בהמשגות, מטרות ומיומנויות של גישות שונות ועל בסיס ידע תיאורטי, 
פיה פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במבוגרים ופסיכותר –לתכנית שני מסלולים  .קליני ומחקרי מצטבר

 מבוססת אינטגרציה בילדים, נוער והורות.
 

  .ימי עיוןו יחידות הכשרה 8מתוך  קורסיםמגוון תכניות לימודי תעודה ו •

 

 כאןלקבלת מידע נוסף ורישום ללימודי עוגן/לימודי תעודה/קורסים בודדים לחצו  •
 יש לסמן בטופס את הפעילויות המעניינות אותך

 
 יחידות ההכשרה והקורסים בהן: מונהפירוט ש

 

 אנדרס קוניז'צקי: מנהל אקדמי  – עה בפסיכותרפיהיבות ותודקש (1

 מר תומר הרן  - אימון ביסודות הקשיבות •

( צבר בעשור האחרון תאוצה מחקרית וטיפולית בעבודה עם Mindfulnessקשיבות" )המושג "תיאור הקורס: 

רבים מבוססי ראיות. ואולם, במעברו מהמזרח למערב  מצבים גופניים ונפשיים רבים, והפך המוקד של פרוטוקלים

איבד מושג זה רבים ממקורות ההשראה ההיסטוריים שלו ונתלש מתוך קונטקסט נרחב, שלדעת רבים מהווה את 

לב התרגול. בקורס זה נתחקה אחר מקורותיו של מושג זה, ונבדוק כיצד ניתן לשלבו בעבודה הטיפולית כמו גם 

דגש רב על תרגול מגוון ומתמשך, הן במהלך המפגשים והן ביניהם, ויישלחו למשתתפים קבצי בחיי היומיום. יושם 

  לתרגול עצמי. שמע

, 15.11.19, 08.11.19, 01.11.19בתאריכים:  08:30-13:30: ארבעה ימי שישי בין השעות מועדי קורס

. כל מפגש הינו 16:30ועד  8:30שיתקיים בנווה שלום, בין השעות  29.11.19, ויום רטריט בתאריך 22.11.19

 שעות אקדמיות. 6בהיקף של 

 אנדרס קוניז'צקי - הכשרה ויישומים קליניים – טיפול בביופידבק •
 הקורס. פסיכותרפיה בתוך ייחודי ככלי לשלבו ניתן אשר ללימוד פשוט טיפולי כלי הינו ביופידבקתיאור הקורס: 

 הטיפול של השילוב על דגש שימת תוך בביופידבק העבודה עקרונות את ללמד נועד אשר בסיסי קורס הינו הנוכחי

 עבודה על דגש עם מעשית ועבודה תיאורטי לימוד יכללו המפגשים. פסיכותרפיה של שונים סוגים בתוך בביופידבק

 ,GAD) חרדה הפרעות בתחום לשימוש שונים עבודה ומערכי גישות ילמדו בקורס.אינטגרטיביים מקרים עם

OCD ,הדחף ויסות בתחום ,(פוביות (ADHD), הפרעות, כאבים) לנפש הגוף בין ליחסים הקשורים בתחומים 

 ופרוצדורות גופני מקור בעלות למחלות הקשורים ובתחומים'( וכו פונקציונליות פגיעות,  קונוורסיות, סומטופורמיות

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/dnkok.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/vwoti.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/wwxge.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/xwlhz.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/xwlhz.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/xwlhz.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/hqq8m.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/jm4mn.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/5xnli.aspx
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 של ממד להכניס מאפשר הביופידבק בו האופן ועל ומתבגרים ילדים עם עבודה על מיוחד דגש גם יושם. רפואיות

 . לטיפול משחק

, 06.03.20, 28.02.20, 21.02.20בתאריכים :  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות  מועדי קורס:

 שעות אקדמיות.  6. כל מפגש הינו בהיקף של 03.04.20, 27.03.20, 20.03.20, 13.03.20

 אנדרס קוניז'צקי - ( ככלי טיפוליmindfulnessקשיבות וחמלה עצמית ) •
( עורר עניין גובר בספרות self-compassionבמהלך העשור האחרון, המונח 'חמלה עצמית' )תיאור הקורס: 

דאגה ותמיכה שהאחד מראה כלפי חבר המחקרית. חמלה עצמית, משמעותה התייחסות לעצמי באותה נדיבות, 

, (self-kindness) מורכבת משלושה רכיבים: 'נדיבות עצמית' טוב, במיוחד בעתות של קושי וכישלון. חמלה עצמית

. באמצעות הקורס (mindfulness'קשיבות' )וcommon humanity) הכרה בקיומנו כ'חלק מן המין האנושי' )

האישית תוך  םה והמחקר בתחום החמלה העצמית; ילמדו להעמיק בחווייתהמשתתפים יכירו ויבינו את התיאורי

התבוננות חומלת ובלתי מאומצת; יזהו ויכירו מכשולים העולים במהלך תרגול מדיטציה ויקבלו כלים להתמודדות 

יבות ותרגול של טכניקות קש תיומיומית עם מצבים מלחיצים.  הקורס יכלול הרצאות תיאורטיות התנסויות חווייתיו

  שונות.

, 08.05.20, 01.05.20, 24.04.20בתאריכים:  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות  מועדי קורס:

 שעות אקדמיות. 6.  כל מפגש הינו בהיקף של 12.06.20, 05.06.20, 22.05.20, 15.05.20

 אנדרס קוניז'צקי -קשיבות ומצבי עצמי  •

לפסיכואנליזה ולגישות הקוגניטיביות התנהגותיות התפתחה ספרות פסיכולוגית ענפה במקביל  תיאור הקורס:

שראתה את האדם כמורכב ממצבי עצמי שונים אשר חלקם נגישים יותר למודעות וחלקם מצויים עמוק בלא מודע. 

גרים שונים מצבים אלו מאופיינים בזיכרונות, מחשבות, רגשות וחוויה גופנית והם עולים לנוכח אירועים וטרי

המופעלים דרך יחסים בינאישיים, מצבים רגשיים או טריגרים פנימיים. ישנם מצבי עצמי המהווים משאבי חוסן 

והתמודדות, ישנם מצבי עצמי המשמשים אותנו באינטראקציות היום יומיות וישנם מצבי עצמי, בעיקר אלו שעברו 

ל נפשי רב. הטיפול דרך מצבי עצמי מנסה להעלות את דיסוציאציה, המופיעים כסימפטומים  ועלולים לגרום לסב

מצבי העצמי למודעות על מנת ליצור דיאלוג בין המצבים השונים ובכך לאפשר אינטגרציה רבה יותר של העצמי. 

 האפשרות להיות קשוב למצבים אלו מאפשר למטופל להפסיק להיות מופעל על ידם.

, 03.01.20, 13.12.19, 06.12.19בתאריכים:  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות  מועדי הקורס:

 שעות אקדמיות. 6. כל מפגש הינו בהיקף של 31.01.20, 24.01.20, 17.01.20, 10.01.20

 ד"ר רות מסר קויצקי –( ocusingFהתמקדות ) •

של המאה הקודמת על ידי פרופ' יוג'ין ג'נדלין  70 -)בעברית 'התמקדות'( פותח בשנות ה הפוקוסינגתיאור הקורס: 

בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם פרופ' קרל רוג'רס, מאבות השיטה ההומניסטית. טכניקת הפוקוסינג היא תוצאה 

י המתרחש בטיפול של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינו

נפשי מוצלח. בבסיס טכניקה זו, המבקשת למקסם את גורם השינוי שג'נדלין בודד, נמצאת ההקשבה העמוקה 

לחוויית המטופל, עם שימת לב מיוחדת ל'תחושה משמעותית' שבדרך כלל נחווית פיזיולוגית. ההקשבה הממוקדת 

ותו, יוצרת מקום לשינוי דרמטי ברגשות, במחשבות והספציפית של המטופל לחוויה שלו, בעזרת המטפל המלווה א

ובחוויה כולה. חלק ממשיכי דרכו של ג'נדלין  סוברים כי שימוש באלמנט ה'תחושה המשמעותית' משייך את שיטת 

נפש".מטפלים המשתמשים בשיטת הקשבה והתערבות מיוחדת זו, חווים -הפוקוסינג לקבוצת הטכניקות "גוף

שימות ומרגשות ב"צמתי תקיעות" בטיפול. בקורס בסיסי זה נלמד ונחווה את עולם לעיתים קרובות הפתעות מר

הפוקוסינג. נכיר את המושגים המרכזיים של הטכניקה, ונלמד להשתמש בכליה, תוך אימון ותרגול אינטנסיביים 

 שלהם.

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/hbeon.aspx
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, 17.01.20, 10.01.20, 03.01.20בתאריכים :  9:00-12:15: שישה ימי שישי בין השעות מועדי קורס

 שעות אקדמיות.   4. כל מפגש הינו בהיקף של 28.02.20, 14.02.20, 31.01.20

• EMDR ד"ר דני קהאן, מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס  -שלב ב' -שלב א' ו 

 & EMDR (Eye Movement Desensitizationקיימות גישות רבות לטיפול בפוסט טראומה.  :תיאור הקורס

Reprocessing( )Shapiro & Laliotis, 2015 שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות ,)

רכזי בשיטת עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המ

טיפול זו הוא שהיא מהירה יותר משאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל )אין שיעורי 

AIP (Adaptive Information processing ,)בית(.התיאוריה העומדת מאחורי טיפול זה היא תיאוריית ה

( WHOארגון הבריאות העולמי ) 2013ובעברית 'עיבוד אינפורמציה בצורה אדפטיבית/מסתגלת'. החל משנת 

כשיטת הטיפול העדיפה לטיפול בפוסט טראומה. אך השיטה, על אף שנחשבת ליעילה ביותר  EMDRהגדיר את 

בתחום הטיפולים הממוקדים בפוסט טראומה, נותנת מענה נרחב לא רק למקרי פוסט טראומה קלאסית. עם 

רק לטראומה, אלא לסוגים רבים ומגוונים של קשיים השנים ועם התפתחות השיטה גילו כי הטיפול יעיל לא 

מהווה פסיכותרפיה העומדת בפני עצמה ובעלת יתרונות משמעותיים בטיפול במרבית  EMDRומצוקות וכיום 

מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים ברמה הבסיסית בשיטת  הבעיות הנפשיות שבגינן פונים לטיפול.

EMDR תנסות בעל מנת שיוכלו להתחיל להEMDR  .עם מטופליהם בשדה 

 ההכשרה מחולקת לשני שלבי הכשרה, שלב א' ושלב ב'. כל שלב מורכב מ:: מועדי הקורס

 08:30-18:00ארבעה ימי הכשרה שכוללים לימוד פרונטלי ופרקטיקום שיתקיימו בימי שלישי, בשעות  •

o  :'03.12.19, 26.11.19, 19.11.19, 12.11.19מועדי שלב א 

o 31.03.20, 24.03.20, 17.03.20ב':  מועדי שלב 

בבוקר. שעות  09:00לאחר כל שלב יתקיימו שלושה מפגשי הדרכה קבוצתית בימי שלישי החל משעה  •

ההדרכה לפי קבוצות ההדרכה יפורסמו בהמשך לפי כמות המשתתפים וכמות הקבוצות שתפתחנה. 

 בסיסי להשלמת חובת ההכשרה.קבוצות ההדרכה הינן חלק אינטגרלי מההכשרה עצמה ומהווים תנאי 

o :'18.02.20, 21.01.20, 31.12.19מועדי ההדרכות שלב א 

o  :'02.06.20, 12.05.20, 21.04.20מועדי הדרכות שלב ב 
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 מנהל אקדמי" ד"ר רן אלמוג –ACTגישת ה  (2

 י וליאור בירןאור פר,ליאור גילעד,  ד"ר רן אלמוג – שנתית ACTתכנית  •

טיפול קבלה ומחויבות קיים כגישה טיפולית כבר מעל לשלושה עשורים. במהלך תקופה זו, הלכה  :התכניתתיאור 

והתבססה גישה זו הן כגוף טיפולי והן כגוף מחקרי עשיר ופורה. משנה לשנה, הבסיס המחקרי גדל, ולצידו גדל 

משתייכת  ACTת טיפול, גם הידע הקליני וקהילת המטפלים בעולם אשר עובדים לפי גישה זו בחדר הטיפול.כגיש

( mindfulnessל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אשר מדגיש את הרעיונות של הקשיבות )

והקבלה כמרכיבים מרכזיים בטיפול. מעבר לדגש זה, מרכזית באקט ההתכווננות להתנהגות תואמת את הדברים 

דם את האדם לכיוון של גמישות פסיכולוגית החשובים לאדם בחייו. המטרה המרכזית של הטיפול היא לק

היא תוכנית  ACTהתוכנית ללימוד גישת  ובגמישות זו עוסק הטיפול, דרך עבודה על שישה תהליכים מרכזיים.

חלוצה בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס 

 מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו. ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר

 , בתאריכים:8:30-14:15, בשעות 2020מאי  - 2019ימי שישי לאורך בחודשים נובמבר  מועדי התכנית:

01.11.19 ,08.11.19 ,15.11.19 ,22.11.19 ,06.12.19 ,13.12.19 ,20.12.19 ,03.01.20 ,10.01.20 ,

17.01.20 ,24.01.20 ,07.02.20 ,14.02.20 ,21.02.20 ,28.02.20 ,13.03.20 ,20.03.20 ,27.03.20 ,

03.04.20 ,17.04.20 ,24.04.20 ,01.05.20 ,08.05.20 ,15.05.20.   

 

 אינטגרציה של הפסיכותרפיה (3

 ד"ר דפנה דולברג –עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים  •

מהווה אתגר ייחודי, שכן היא נעשית עם  הורים על גווניה ומערכיה השוניםעבודה טיפולית עם  תיאור הקורס:

ההורים אך המושאים שלה הם ההורות והילדים.  בנוסף, הורות מהווה את אחד התפקידים המורכבים והרגישים 

הטיפולית בהורות ביותר ברמה הפסיכולוגית בחברה המערבית בת זמננו.  זאת ועוד, לעיתים קרובות העבודה 

נעשית עם צמד הורים, ובכך מהווה אתגר נוסף המצריך טכניקות וכלים ייחודיים, בהשוואה לטיפול פרטני.  בקורס 

זה נעסוק בהבנה של מורכבות התפקיד ההורי, נתבונן על חסמים אפשריים ומקורות חוסן להורות מיטיבה, נשוחח 

ארגז כלים מגוון ומפת דרכים בניית  נקדםבפני המטפלים עצמם, ועל האתגר שעיסוק בהורות ובזוג ההורים מציב 

 להתקדמות הטיפול. 

, 10.01.20, 03.01.20 ,20.12.19 בתאריכים: 08:30-14:00ימי שישי בין השעות  חמישה :מועדי הקורס

 שעות אקדמיות. 6.5. כל מפגש הינו בהיקף של 24.01.20, 17.01.20

 ד"ר ליהי חמל בלסון  – יישומים אינטגרטיביים-יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי  •

 בחלקו. אינטגרטיבית עמדה מתוך וקוגניטיביים התנהגותיים וכלים במודלים בשימוש יעסוק הקורס תיאור הקורס:

חשיפה הדרגתית,  – קוגניטיבי ההתנהגותי בטיפול מרכזיים ומודלים כלים לעומק ילמדו הקורס של הראשון

, קשב הסטת טכניקות, מודרך דמיון, קשיבות מדיטציית, הרפיה, חינוכית-פסיכו הפעלה התנהגותית, התערבות

 לעשות ניתן כיצד ויוסבר יודגם, השני בחלקו .ועוד פנימי דיאלוג פיתוח, אוטומטיות מחשבות ואתגור זיהוי, ניטור

 הפסיכותרפיה. של האינטגרציה לגבי שונות עמדות מתוך אלו בכלים שימוש

, 24.03.20, 17.03.20, 03.03.20בתאריכים :  18:30-20:00ימי שלישי בין השעות  12: מועדי הקורס

31.03.20 ,21.04.20 ,05.05.20 ,12.05.20 ,19.05.20 ,26.05.20 ,02.06.20 ,09.06.20 ,16.06.20 

שעות  2לא יתקיימו לימודים בשל חופשת פסח(. כל מפגש הינו בהיקף של  14.04.20-ו 07.04.20)בתאריכים 

 אקדמיות.

 

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gxdsk.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/87ghr.aspx
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 רחלי זיגל גב'מנהלת אקדמית:  –טיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות  •

מכרויות בדרגות חומרה שונות הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל במגוון סוגים של התתיאור הקורס: 

באמצעות מגוון מודלים טיפוליים והאינטגרציה ביניהם תוך היכרות עם ההיבטים הפסיכולוגיים, הביולוגיים 

תרבותיים של ההתמכרות וכן אפשרות לצבירת ניסיון. החלק הראשון של הקורס כולל הקניית ידע -והסוציולוגיים

ולוגיים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים של סוגי ההתמכרויות השונים וסקירת מקיף על סוגי התמכרויות, ההיבטים הבי

המודלים הטיפוליים המרכזיים בתחום. החלק השני עוסק בהכשרה מקיפה לטיפול באמצעות אינטגרציה בין מגוון 

כודינמי, התנהגותי, המודל הפסי-המודלים הטיפוליים הקיימים ובמרכזם: הגישה המוטיבציונית, המודל הקוגניטיבי

הצעדים. האינטגרציה בין המודלים הטיפוליים תידון בהקשר של סוגי התמכרות ספציפיים,  12-המודל המשפחתי ו

יילמדו מודלים טיפוליים ומערכתיים ויחסי הגומלין בין טיפול בהתמכרויות ומצוקות פסיכולוגיות כמו טראומה, 

 ד טיפול בבני נוער מתמכרים.דיכאון, חרדה, הפרעת קשב וריכוז וכאב. כמו כן, יילמ

  , ד"ר דניאל פיינגולדשירה סובולד"ר מנהלת התכנית,  –רחלי זיגל  –צוות המרצים 

, 13.12.19, 06.12.19: , בתאריכים8:30-14:15בשעות  ימי שישי 16הקורס יתקיים במשך : מועדי הקורס

20.12.19 ,03.01.20 ,10.01.20 ,17.01.20 ,24.01.20 ,31.01.20 ,07.02.20 ,21.02.20 ,28.02.20 ,

06.03.20 ,13.03.20 ,27.03.20 ,03.04.20.  

 גב' אורית קובץ -? כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי -ישה המוטיבציונית" הג •

מטפלים ובני  -מטופלים שאינם מצליחים לבצע שינוי התנהגותי שרויים בתסכול רב וכך גם סביבתם : תיאור הקורס

משפחה חשים חוסר אונים לנוכח מצב תקוע או מחמיר. הגישה המוטיבציונית, אשר צמחה מתוך תחום הטיפול 

נעת מטופלים לשינוי ראיות שמטרתה ה-בהתמכרויות, פותחה ונוסחה על ידי מילר ורולניק, היא גישה מבוססת

התנהגותי ושיתוף פעולה עם תכניות טיפול. ביסוד הגישה, ההבנה כי בבסיס כל תהליך של שינוי קיימת אמביוולנטיות 

וכי עלינו ללוות את המטופל בחקירתה ובפתרונה אם ברצוננו לקדם שינוי ולהגביר את הסיכוי כי יישמר לאורך זמן. 

ה שבין המטפל למטופל וחוקרת את הדרכים בהן ניתן להשפיע על מוטיבציה, הגישה, שמה במרכז את האינטראקצי

תפיסת מסוגלות עצמית ופתרון אמביוולנטיות. בנוסף, הגישה מבוססת על מחקר המדגים כי עמדה מתעמתת מצד 

דויות גורמים טיפוליים מגבירה את ההתנגדות מצד המטופלים, על כן היא כוללת אסטרטגיות התערבות לטיפול בהתנג

 תוך הימנעות מכוונת מעימות.

, 24.12.19, 17.12.19, 10.12.19בתאריכים:  09:30-14:45: שבעה ימי שלישי בין השעות : מועדי הקורס

 שעות אקדמיות. 6כל מפגש הינו בהיקף של   21.02.20, 14.01.20, 07.01.20, 31.12.19

 ד"ר שרון זיו ביימן - יסודות האינטגרציה של התחום א'  •

מתחילת דרכה של הפסיכותרפיה היו קולות שקראו לאינטגרציה בין גישות על מנת לקדם תוצאות  תיאור הקורס:

מיטביות ולאפשר את התאמת הטיפול למטופל. ישנם ממצאים מחקריים שונים שמחזקים את התנועה לחקר 

ן טיפולי האינטגרציה של הפסיכותרפיה. עם זאת, עדין רוב המטפלים מבצעים את האינטגרציה על סמך ניסיו

מצטבר. הקורס המוצע יסקור את ההיסטוריה של התחום ואת התפתחותה של התנועה לקידום האינטגרציה של 

הפסיכותרפיה, יעסוק בלמידה מעמיקה של מודלים שונים של אינטגרציה ושל היישומים הקליניים שלהם, יבחן 

צבו של התחום ועל המשמעויות של את הממצאים והאתגריים המחקריים בתחום ויזמין לרפלקציה ממבט על מ

 החומר הנלמד לעבודת המשתתפים בקורס. 

, 05.11.19, 29.10.19בתאריכים :  15:00-16:30: ימי שלישי במהלך סמסטר א' בין השעות מועדי קורס

12.11.19 ,19.11.19 ,26.11.19 ,03.12.19 ,10.12.19 ,17.12.19 ,24.12.19 ,31.12.19 ,07.01.20 ,

 שעות אקדמיות.  2.  כל מפגש הינו בהיקף של 21.01.2015.01.19, 14.01.20

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/36pxl.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/fsrva.aspx
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 ד"ר אודליה אלקנה וד"ר אורן סגל-המוח ופסיכותרפיה  •

: פיתוח ידע והבנה מעמיקה של יסודות הנוירופסיכולוגיה הקלינית והחיבור שלה לעולם הנפש תיאור קורס

והשלכות קשר זה על רגשות, פסיכופתולוגיה וההתנהגות. נלמד על ההשפעה הדדית בין המוח לנפש 

פסיכיאטריות כגון הפרעות מצב רוח, הפרעות -היכרות עם הידע הנוירופסיכולוגי של הפרעות נוירו.ופסיכותרפיה

חיבור בין מושגים .חרדה, הפרעות קשב והפוטנציאל היישומי של הידע הזה על הטיפול בפועל בהפרעות אלו

בכל אחד .רכזיים )מודעות/התקשרות/מנגנוני הגנה/ויסות רגשות( לידע עדכני בחקר המוחפסיכולוגים ופסיכותרפיים מ

בכל .מהנושאים תהיה התייחסות ללמידה על מבנה ופעילות המוח הרלוונטיים ולמשמעויות הקליניות של הידע הנלמד

יכולוגיה הקלינית וייחשפו מפגש ייפגשו תלמידי הקורס עם חוקרים וקלינאים שונים המתמחים באחד מתחומי הנוירופס

 .לגישות ולמחקרים השונים בתחום מומחיות המרצים

, 03.01.20, 20.12.19, 06.12.19, 22.11.19בתאריכים:  08:30-14:00: שבעה ימי שישי בין השעות מועדי קורס

 .שעות אקדמיות 6. כל מפגש הינו בהיקף של 14.02.20, 31.01.20, 17.01.20

 

 פסיכודינאמי טיפול (4
 

• MBT –  גב' נעמה גרינולד –תאוריה, טכניקה טיפולית ויישומים  –טיפול מבוסס מנטליזציה 

היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש  מנטליזציה תיאור הקורס:

או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית מנטלזיציה 

התפתחותי שהינה בעשור האחרון מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. בקורס נלמד על הבסיס ה

של מנטליזציה, מושגים בסיסיים בתאוריה, ועקרונות עבודה הייחודיים לה, כתאוריה פסיכודינמית אך עם דגש 

. הקורס יאפשר הטמעה של RF)על אקטיביות ומיקוד של המטפלת, וכן נכיר כלים להערכת רמת רפלקטיביות )

 במגוון הקשרים.   טכניקות מבוססות מנטליזציה בעבודה עם ילדים, מתבגרים והורים

, 24.04.20, 27.03.20, 13.03.20 : בתאריכים 08:30-14:00שי בין השעות יימי ש חמישה :מועדי הקורס

 שעות אקדמיות. 6.5כל מפגש הינו בהיקף של .  12.06.19, 15.05.20

 
 גב' נעמה גרינולד – המסע מיחסי אובייקט ליחסים אינטרסובייקטיביים –מקליין ועד בנג'מין  •

נושא היחסים בין אנשים העסיק את הפסיכואנליזה מראשיתה; מיהו האחר בשבילי? כיצד  תיאור הקורס:

מה -מתפתחים יחסים משמעותיים בין אנשים? כיצד ניתן לאפיין סוגים מרכזיים של יחסים? מה משפיע יותר 

יצד שמתרחש ביחסים הממשיים במציאות או בפנטזיה אודותם? היכן ממוקדת הפסיכופתולוגיה ביחסים? וכ

מתרחש תהליך הבראתם? לאורך התפתחות הפסיכואנליזה הוגים שונים השיבו באופן שונה על שאלות יסוד 

אלה. בקורס נסקור את ראשית המעבר מאבי תאוריית הדחפים פרויד לאם יחסי האובייקט, מלני קליין. נדגים שני 

לפרד ביון ורונלד בריטון. נבחן שתי כיווני התפתחות שונים בתוך גישת יחסי האובייקט דרך התאוריות של וי

אן אלוורז  והקריאה המחודשת שלה את קליין  –בטויסטוק לונדון  –התפתחויות מרכזיות בפסיכואנליזה עכשווית 

 ג'סיקה בנג'מין והקריאה המחודשת שלה את ויניקוט, מהלר, דניאל שטרן ואחרים.   –ובארה"ב 

, 08.05.20, 17.04.20, 20.03.20 : בתאריכים 08:30-14:00שי בין השעות יימי ש ארבעה :מועדי הקורס

 שעות אקדמיות. 6.5כל מפגש הינו בהיקף של .  22.05.20

 

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/wbc0r.aspx
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ד"ר שרון זיו  - מיפוי זרמים ומודלים בראיה היסטורית על פני צירים מארגנים הגישה הפסיכודינמית: •

 ביימן

עסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך קורס יסוד זה י: תיאור הקורס

תהליכים טיפוליים. הפסיכואנליזה  עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על

הקלאסית, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה הבינאישית, 

ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי הפסיכואנליזה 

בהמשגות שלהם את המוטיבציה האנושית, את אופיו ומבנהו של העצמי והתפתחותו, את תפקיד הממד 

הבינאישי בהתפתחות, את גורמי הרווחה הנפשית והמצוקה הנפשית, את התהליך הטיפולי והרכיבים 

הגישות ימופו תוך התייחסות: למידה בה המוטיבציה המרכזית בחיי הנפש היא דחף,  .ים שהוא כוללהמרפא

קשר בינאישי או דיאלקטיקה ביניהם; לתפיסת העצמי ותהליכי שינוי בעצמי בגישות פסיכודינמיות 

המולד לבין אישי, -ליחסי הגומלין בין התוך ;לעקרונות ההתפתחותיים המנחים את הגישות השונות שונות; 

להמשגות של הגנות בחיי הנפש;  הבינאישי והסביבתי; להמשגות של המודע והלא מודע ויחסי הגומלין ביניהם;

להגדרות של התהליך הטיפולי ותפקידו של הקשר הטיפולי בניהולו ועוד. מיפוי מעמיק זה ישמש בסיס לדיון 

 .המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות

, 05.11.19, 29.10.19, בתאריכים : 16:45-18:15ימי שלישי במהלך סמסטר א' בין השעות  :מועדי הקורס

12.11.19 ,19.11.19 ,26.11.19 ,03.12.19 ,10.12.19 ,17.12.19 ,24.12.19 ,31.12.19 ,07.01.20 ,

 שעות אקדמיות. 2. כל מפגש הינו בהיקף של 21.01.20, 14.01.20

 
 התייחסותיות והקשר הטיפוליתת יחידה 

 ד"ר שרון זיו ביימן - עקרונות הגישה ההתייחסותית •

הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה עשירה : תיאור הקורס

על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה, התיאורטיקנים המובילים 

יפיון של אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים של אינטרסובייקטיביות, ובא

מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי  בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים 

בליבתה של הגישה, ביניהם: פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה,  הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, 

ה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין ריטואלים אנאקטמנט, השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזצי

 ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של המטפל ועוד.

, 03.04.20, 27.03.20, 13.03.20בתאריכים:  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות : מועדי הקורס

 .שעות אקדמיות  6מפגש הינו בהיקף של   . כל22.05.20, 15.05.20, 01.05.20, 17.04.20

 

 מנהלת אקדמית ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין –אובדן ואבל  מצביפסיכותרפיה ב (5
 ליטוין -ר אביטל גרשפלד"ד  -  מבוא ללימודי אובדן ושכול •

לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן בהקשרים  קורס יתמקד בהכרות עם התיאוריות השונותהתיאור הקורס: 

שונים ומגוונים. הקורס מציג סקירה עדכנית של ההמשגות השונות והמתפתחות לאבל ואובדן תוך דגש על המעבר 

קשרים מתמשכים  מפרספקטיבה של אבל במונחים של פתולוגיה לכזו המתייחסת לאובדן ואבל במונחים של

ס הינה למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים לטיפול והתמודדות ליבת הקורוהבניית משמעות. 

גישות מודרניות והרחבת ההתייחסות למושג אובדן  אל עבר מהגישות השלביות  עם מצבי אבל ואובדן, החל

ום, קורתית של המחקר הכמותני והאיכותני בתחיתוצג סקירה ב כחלק מהלמידהואבלות.  ןסוגים שונים של אובדל

הפרק האחרון בקורס יתמקד ביישום של  בארץ ובעולם והבנת הקשר בין המחקר לבין ההתפתחות התיאורטית.

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/t6qcz.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/teachingunit/pages/9erjq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/wbc0r.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/kagyf.aspx
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 המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות. 

, 15.11.19, 08.11.19, 01.11.19בתאריכים:  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות   :מועדי הקורס

 שעות אקדמיות. 6.  כל מפגש הינו בהיקף של 13.12.19, 06.12.19, 29.11.19, 22.11.19

 מר מרק שרמן –פסיכותרפיה פליאטיבית  •

הקורס יעסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות : תיאור קורס

לשלבי המחלה והטיפולים השונים. הקורס נועד להקנות תשתית תיאורטית ויישומית חיים, תוך התייחסות 

לעבודה טיפולית תומכת עם אנשים בסוף החיים. הקורס יספק היכרות עם מאפייני הסבל והמצוקה של 

הנוטים למות בהיבטים הגופניים, הנפשיים, האתיים, החברתיים והרוחניים. בהמשך, יתמקד הקורס בגישות 

ל רלוונטיות )כגון: נרטיבית, אקזיסטנציאלית, רוחניות( המכוונות להקלה על הסבל הנפשי, הקיומי טיפו

  והרוחני באמצעות קידום תהליכי פרידה, מציאת משמעות, שימור תקווה ועוד.

, 20.03.20, 13.03.20, 06.03.20בתאריכים:  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות  :מועדי הקורס

27.03.20, 03.04.20 ,17.04.20 ,24.04.20. 

 

 ר עינת יהנה"ד- יישומים קליניים –וחולי בילדים ונוער   טראומה גופנית •

תמודדים עם אובדן בעקבות הקורס יעסוק במאפייני הטיפול הפסיכולוגי בילדים ומתבגרים המתיאור הקורס: 

חולי ומצבים שלאחר טראומה המערבת גם חבלה גופנית. זאת, תוך התייחסות גם למאפייני המהלך: אקוטי או 

כרוני, פרוגרסיבי וסופי או יציב וקבוע. מאפייני הטיפול על שלביו השונים, יודגמו מתוך תיאורי מקרים קליניים 

: מחלות נוירולוגיות, חבלת ראש, מצבים וגטטיביים, חבלת כוויות, בטווח רחב של אטיולוגיות פגיעה )למשל

קטיעות גפה( תוך מתן כלים וטכניקות ייחודיות להתערבות פסיכולוגית הן עם הילד והן עם בני משפחתו. 

גם -התייחסות תיאורטית ומעשית תינתן גם למושגים מרכזיים הנוגעים לתפיסת המוות ולחוויות האובדן, כמו

חוסן נפשי ותהליכי הסתגלות, בקרב ילדים. בקורס ייסקרו גם מודלים מתיאוריות הטיפול המשפחתי  למרכיבי

הנוגעים להתמודדות משפחה עם חולי ונכות, וכן יושם דגש על חווית האובדן ותהליך האבל וההסתגלות של 

עם הקהילה והמערכת  ההורה עצמו במצבים אלו. לבסוף, נדון בהשלכות האירוע לאורך החיים והמפגש המחודש

 החינוכית.

, 10.01.20, 03.01.20, 20.12.19בתאריכים :  08:30-14:15שבעה ימי שישי בין השעות מועדי הקורס: 

 שעות אקדמיות. 6כל מפגש הינו בהיקף של  7.2.20, 31.1.20. 24.01.20, 17.01.20

 

 יפורסם בהמשך – ליטוין-ד"ר אביטל גרשפלד - פסיכותרפיה סביב סוגיות של פיריון ונשיות •
 

 
 

 (EFTטיפול מבוסס רגש ) (6
 ( גב' אסנת כהן גנורEFTטיפול זוגי מבוסס רגש ) •

בעולם שבו הבדידות הולכת וגדלה, כמו גם אחוזי הגירושין, יש צורך הולך וגדל בהבנת יחסי  תיאור הקורס:

אהבה. טיפול זוגי ממוקד רגש נבנה מתוך שלושה עשורים של מחקר ושינה את האופן בו מטפלים רואים 

( EFTרגש )-טיפול זוגי ממוקד אישי ותוך אישי כאחד.ועובדים עם זוגיות. השיטה מאפשרת לחולל שינוי בין 

מחקר, הממשיג קשרי אהבה כקשרי התקשרות. המשגה זו מהווה -הוא טיפול קצר מועד, ממוקד ומבוסס

-חידוש קונספטואלי המשלב בין תאוריית ההתקשרות לבין עבודה ממוקדת רגש ומערכתית. טיפול זוגי ממוקד

הינו פרי פיתוח ומחקר של סו ג'ונסון, שלאורך שנים רבות יצרה מפה טיפולית מרשימה,  (EFT)רגש 

המאפשרת, למטפלים בגישה זו, להתמצא ולהוביל תהליכי שינוי בקרב זוגות. מדובר בשיטת עבודה המקנה 

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gutn1.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gcqms.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gcqms.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gcqms.aspx
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טרת עוגן ממשי בלב הסערה הזוגית. מ -טכניקות קליניות חדשות ויעילות, המהוות עבור המטפל והזוג 

הטיפול היא יצירת  שינוי ב"ריקוד הזוגי" וסיוע לבני הזוג ביצירת התקשרות בטוחה, ובכך להפחית מצוקה 

ומתחים ולבנות יחסים קרובים. השיטה מתמקדת ביצירה וחיזוק הקשר הרגשי בין בני הזוג ע"י זיהוי ושינוי 

מכוונות ותגובתיות זה לזו. מיומנויות רגעי מפתח ב"ריקוד הזוגי", ומעודדת בניית יחסים, שיש בהם כנות, 

 נלמדות אלו מאפשרות לבני הזוג לעבור מ"ריקוד זוגי", שמניב מרחק ומצוקה, לריקוד קרוב ומשמעותי. 

, בתאריכים:  9:30-13:45ימי שישי במהלך שנה"ל תשע"ט, בשעות  11הקורס יתקיים במשך : מועדי הקורס

01.11.19 ,08.11.19 ,15.11.19 ,22.11.19 ,06.12.19 ,13.12.19 ,20.12.19 ,03.01.20 ,10.01.20 ,

17.01.20 ,24.01.20. 

 

 DBT -טיפול דיאלקטי התנהגותי  (7
טיפול דיאלקטי התנהגותי, לטיפול בהפרעת אישיות גבולית והפרעות אחרות בוויסות  -  DBTיסודות ה  •

 ד"ר יפעת כהן וגב' דנה ספקטור – רגשי

( מיועד להפרעה בוויסות רגשי וחוסר יציבות, ויעיל אף ובעיקר DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי ) תיאור הקורס:

ית זאת, שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית פרופ' במקרים של התנהגות אובדנית כרונית. גישה טיפול

מרשה לינהן,  נבדקה בצורה אמפירית במספר מרכזים בארה"ב ובאירופה והוכחה כיעילה באופן ברור לטיפול 

בפציינטיות הסובלות מהפרעת אישיות גבולית. הגישה נמצאה יעילה גם בטיפול בהפרעות אכילה ובמיוחד 

ון וחרדה באנשים עם הפרעות אישיות וכן באנשים הסובלים מהתמכרות לחומרים. בולמוסי אכילה, מצבי דיכא

מדובר בגישת  הגישה נמצאה כיעילה בטיפול במבוגרים ומתבגרים ולאחרונה יש עדות ליעילותה גם בילדים.

התנהגותי, תמיכתי, דינאמי בגישת  -טיפול אינטגרטיבית הכוללת שימוש באלמנטים של טיפול קוגניטיבי

-צמי ובגישת יחסי האובייקט, אלמנטים מתוך הגישה האינטרסובייקטיבית ואלמנטים מתוך תורת הזןהע

בודהיזם. האלמנטים העיקריים המגדירים את הטיפול הדיאלקטי התנהגותי הם התיאוריה ההתנהגותית, 

mindfulness השיטה הוא  והפילוסופיה הדיאלקטית.  הטיפול מציע הוליזם וסינתזה. המאפיין הייחודי של

החלק הדיאלקטי שמשמעותו קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של סינתזה. קיים דגש על קבלה כבסיס 

 בודהיזם לבין תפיסות פסיכולוגיות מערביות.-לשינוי, וסינתזה בין תפיסה של תורת הזן

, 05.11.19, 29.10.19בתאריכים:  17:00-19:30ימי שלישי במהלך סמסטר א', בין השעות  מועדי הקורס:

12.11.19 ,19.11.19 ,26.11.19 ,03.12.19 ,10.12.19 ,17.12.19 ,24.12.19 ,31.12.19 ,07.01.20 ,

 שעות אקדמיות. 3. כל מפגש הינו בהיקף של 28.01.20, 21.01.20, 14.01.20

 ד"ר יפעת כהן וגב' דנה ספקטור - DBTסדנה ללימוד מיומנויות  •

( הוא טיפול מבוסס מחקר שנמצא יעיל עבור אנשים הסובלים DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי )תיאור הקורס: 

פרעת אישיות גבולית והתנהגות אובדנית. מבעיות מורכבות בוויסות רגשי, ובמיוחד אנשים הסובלים מה

הטיפול כולל מערך של ארבעה אלמנטים עיקריים: טיפול פרטני, לימוד מיומנויות בקבוצה, יעוץ טלפוני וקבוצת 

הדרכה ותמיכה למטפלים. הבסיס התיאורטי וההסבר לגבי הפרעת אישיות גבולית, הבסיס הפילוסופי,  

שניתן  DBTגיות הטיפוליות נלמדים בהרחבה במסגרת קורס המערך הטיפולי וההסבר לגבי האסטרט

בסמסטר הראשון. במקביל לטיפול הפרטני, משתתפים המטופלים בקבוצה ללימוד מיומנויות, בה הם לומדים 

בסדנה סמסטריאלית זאת, אנו מציעים התנסות קבוצתית  כלים מגוונים בהם ישתמשו לשיפור הוויסות הרגשי.

.  נדגים את לימוד המיומנויות  על המשתתפים, בדומה להנחית קבוצות  DBTדידקטית במיומנויות  

המטופלים, אך בצורה מקוצרת ודידקטית. המשתתפים יתבקשו לתרגל בין המפגשים ולהשתתף באופן פעיל 

עצמית, ויסות רגשי, עמידות  ולידציה mindfulnessד מיומנויות:  ,בקבוצה. הקורס יכלול התנסות בלימו

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/adjpo.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/adjpo.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/cqw8g.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/cqw8g.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/cqw8g.aspx
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במצוקה ויעילות בינאישית. הסדנה תקנה למשתתפים הכירות עם חלק גדול מהמיומנויות  שמלמדים מטופלות 

 .  DBT-ב

, 17.03.20, 03.03.20בתאריכים:  17:00-19:30ימי שלישי במהלך סמסטר ב', בין השעות  מועדי הקורס:

24.03.20 ,31.03.20 ,21.04.20 ,05.05.20 ,12.05.20 ,19.05.20 ,26.05.20 ,02.06.20 ,09.06.20 ,

 שעות אקדמיות. 3. כל מפגש הינו בהיקף של 30.06.20, 23.06.20, 16.06.20

 

 אטרון פלייבק בפסיכותרפיהית (8
  רונן קובלסקי מר - הרחבת ארגז הכלים המנטלי של המטפל באמצעות תיאטרון פלייבק •

( הוא צורת תיאטרון שבה קבוצת שחקנים יוצרת אימפרוביזציה playback theatreתיאטרון פלייבק ): תיאור קורס

תיאטרונית כתגובה לסיפור אישי העולה מהקהל. המפגש בין הסיפור לשחקנים ולקהל מרחיב את הסיפור האישי 

תיאטרונית המשקפת את יריעת הסיפור ופורשת אותו מחדש. כיום הוא מוכר באמצעות האחר דרך אימפרוביזציה 

הקורס הנוכחי יציג את האימון בטכניקות הלקוחות  ונפוץ כתיאטרון אימפרוביזציה בקהילות שונות בעולם כולו.

מעולם תיאטרון הפלייבק והפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק ככלי להרחבת היכולות הרגשיות, החשיבתיות 

יצירתיות הטיפולית של המטפל הנפשי. דבר זה יעשה על ידי שילוב בין חוויה והתנסות להתבוננות פסיכואנליטית וה

אנליטית, באופן בו התחומים השונים יאירו, ירחיבו ויבהירו זה את זה. חשוב להדגיש כי קורס זה מיועד לכלל -וגרופ

 לתיאטרון. העוסקים במקצועות טיפוליים ולא בהכרח למטפלים עם זיקה

, 12.11.19, 05.11.19, 29.10.19בתאריכים:  15:00-19:15שישה ימי שישי בין השעות : מועדי קורס

 שעות אקדמיות. 5. כל מפגש הינו בהיקף של 10.12.19, 03.12.19, 19.11.19

 רונן קובלסקי מר - יישומים טיפוליים של תיאטרון "פלייבק •

הקורס יעסוק בהכרות מעמיקה עם צורות שונות של תיאטרון פלייבק ופסיכותרפיה פסיכותרפיה : תיאור קורס

בתיאטרון פלייבק וביישומים אפשריים של טכניקות וצורות חשיבה מתוך הפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק אל צורות 

וויה והתנסות להתבוננות טיפול וורבלי וטיפול באמנויות. דבר זה יעשה על ידי שילוב בין ח –טיפול אחרות 

אנליטית, באופן בו התחומים השונים יאירו ויבהירו זה את זה. נבחן את האופן בו ניתן לתרגם -פסיכואנליטית וגרופ

התערבויות פסיכולוגיות שונות כשיקוף ופירוש לשפה תיאטרונית ואת ההשפעה שיש לשימוש בשפה התיאטרונית 

 על התהליך הטיפולי.

 ,31.12.19 ,24.12.19, 17.12.19בתאריכים:  14:30-20:00ישי בין השעות לים עשר ימי ששנ: מועדי הקורס

כל . 31.03.20, 24.03.20, 17.03.20, 03.03.20 ,04.02.20 ,28.01.20, 21.01.20, 14.01.20, 07.01.20

 שעות אקדמיות. 6מפגש הינו בהיקף של 

 קובלסקירונן  מר - הדרכה יצירתית באמצעות תאטרון פלייבק •

בתהליכי ההדרכה נעשים ניסיונות רבים להגדיל את המרחב הרגשי והחשיבתי של המשתתפים אל : תיאור קורס

מעבר למוכר ולידוע מראש. שימוש באמצעים אומנותיים בהדרכה מסייע להגברתם של חשיבה מטאפורית, הדהוד 

יבה לינאריים ולוגיים על מנת להתחקות רגשי בין חברי הקבוצה, קשב מרחף ועוד ובכך מנסה לעקוף תהליכי חש

אחר מהלכים לא מודעים ולהרחיב את החשיבה אודותיהם באופן יצירתי. במקביל לדיון במקרים עצמם מכוונים 

אמפתיה, יצירתיות,  –תהליכי ההדרכה להרחיב יכולות הנדרשות למטפל הנפשי לעבודתו ולרווחתו הרגשית 

ה, חיבור לגוף, חיות, יכולת אלתור, שקט פנימי, גמישות חשיבתית חשיבה מטאפורית, אוורור רגשי, תשוק

וסקרנות. הסדנא הנוכחית תציע את השימוש בטכניקות הלקוחות מעולם תיאטרון הפלייבק והפסיכותרפיה 

בתיאטרון פלייבק בתהליכי ההדרכה לשם הצעת הבנות חדשות ויצירתיות אודות הטיפול והמטופל ככלי להרחבת 

שיות, החשיבתיות והיצירתיות הטיפולית של המטפל הנפשי. דבר זה יעשה על ידי שילוב בין חוויה היכולות הרג

אנליטית, באופן בו התחומים השונים יאירו, ירחיבו ויבהירו זה את זה. -והתנסות להתבוננות פסיכואנליטית וגרופ
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 רח למטפלים עם זיקה לתיאטרון. חשוב להדגיש כי קורס זה מיועד לכלל העוסקים במקצועות טיפוליים ולא בהכ

, 19.05.20, 05.05.20, 21.04.20 בתאריכים: 15:00-19:15ישי בין השעות לשישה ימי ש: מועדי הקורס

 שעות אקדמיות.   5. כל מפגש הינו בהיקף של 09.06.20, 02.06.20, 26.05.20

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


