
השתלמות בנושא: פסיכולוגיה רגישת-תרבות 
התוכנית נכתבה על ידי ד"ר אליאן זומרפלדלומון

מטרת ההשתלמות
כידוע ישראל היא מדינה מרובת תרבויות. למעשה כל מפגש אבחוני וטיפולי הינו מפגש בין-תרבותי. מטרת ההשתלמות היא לקדם עמדה מקצועית 
רגישת-תרבות )Culture-sensitive practice( וכשירות תרבותית )Cultural competence(. אנו מקווים שהתוכנית תאפשר למשתתפים לפתח עניין, 
הבנה ורצון ללמוד על הרקע התרבותי של מטופלים ומודרכים, משפחות, זוגות, משתתפי מחקר, ארגונים וקהילות, ולתכלל נקודת מבט זו בעבודתם 

כפסיכולוגים.

פירוט ההרצאות והתכנים )סה"כ 50 שעות אקדמיות(:

אשכול 1: מסגרת פילוסופית, תיאורטית ואתית כבסיס להבנת החשיבות שברגישות תרבותית בהכשרה ובעבודת הפסיכולוג

כאשכול הפותח את ההשתלמות, הוא נועד להציג את הבסיס הפילוסופי, התיאורטי והאתי להכשרה רגישת-תרבות. במטרה לתת אוריינטציה כללית 
לנושא ולעורר מחשבה והשראה להמשך ההשתלמות, יוצגו הרצאות רחבות, כאלה המציגות סוגיות עקרוניות בתחום והמעלות נקודות מרכזיות למחשבה.

פתיחות אל האחר: הנחות יסוד, אתגרים ומודלים בהכשרה רגישת-תרבות בפסיכולוגיה )2 שעות(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

הרצאה זו נועדה לתת את ההקשר שבו נולד הצורך בהכשרה רגישת תרבות בפסיכולוגיה. יוצגו הרקע, הנחות היסוד והערכים המנחים את ההכשרה 
רגישת-התרבות, וכן מספר מודלים המתייחסים לרגישות תרבותית בכלל וקווים-מנחים לפיתוח עמדה רגישת תרבות של פסיכולוגים בפרט.

לקראת מפגש: ״ַעל ֵכּן ָיָצאִתי ִלְקָראֶתָך ְלַשֵׁחר ָפֶּניָך ָוֶאְמָצֶאך״ )משלי ז׳, טו׳( )2 שעות(
מרצה: מר גבריאל דהאן

פסיכולוגיה רגישת-תרבות אינה אלא זו אשר מצליחה להתנסח מנגד לכל הצורות של פסיכולוגיית ההמון, אשר תוצאותיה הנפוצות נעות בכיוון של 
בידול, הרחקה, דחייה ונשירה, בין אם על גבי אלימות ישירה ובין אם עקיפה, בין אם באופנים של חשיבה או אופנים של פעולה. כפרקטיקה טיפולית 
פסיכולוגיה רגישת תרבות תתנסח על גבי אוריינטציה שמציבה במוקד שלה את המפגש, הן כמושג תיאורטי והן כציר של התרחשות. כמושג יסודי, 
מפגש,יחד עם כך שהינו ההופכי של אופרציות של הנשרה ובידול, הוא גם מה שמציין את מה שהינו הממשי של כל קליניקה. דבר זה נכון ביחס 
למה שמתרחש בין המטפל למטופל, כמו גם ביחס לעמדתו של היחיד במפגש עם ״הנפשי״ שלו. בדומה למתרחש בתהליכים החברתיים יכול גם 
״הנפשי״ להיות חשוף להנשרה ולבידול. לא בכדי הציב הפסיכואנליטיקאי ז׳. לאקאן, את המפגש בלב ההתרחשות הפסיכואנליטית, באמרו שאין 
עוד פרקטיקה אשר יותר מן האנליזה תהא מכוונת לעבר מה שבלב ההתנסות שלה הינו הגרעין של הממשי הזה, שמצוי כולו בממד של מפגש. באופן 
זה יותר לנו לשער, שלמעשה רק על גבי פרקטיקה של מפגש, במובן של פרקטיקה של ״לצאת לקראת״, לצאת לקראת כדי לפגוש, כדי לפגוש את 
היחידאי שבאחר, יוכל גם להיחשף ולקבל את כוחו –  מה שבאופן היותר אותנטי יעמוד מנגד לכל בידול. כך גם יאמר הפסיכואנליטיקאי, שבמה 

שגילתה הפסיכואנליזה אין מדובר כי אם במפגש, מפגש מהותי, rendezvous עם ממשי שכושל, שמועד, שנחבא ושאליו אנו תמיד נקראים.  מצבי

פסיכולוגיית העצמי והמפנה האתי בפסיכואנליזה )2 שעות(
מרצה: גב' קלאודיה קוגן

פילוסופית  תפיסה  המציעה  פרדיגמטית  תזוזה  הינו  המפנה  בפסיכואנליזה'.  האתי  ל'מפנה  העצמי  פסיכולוגיית  של  בתרומתה  תעסוק  זו  הרצאה 
המעמידה את הזולת וסבלו במקום הראשון. זוהי הכרה באחריות אתית המתעוררת נוכח הזולת ככזאת המופיעה לפני כל Cogito, לפני כל חשיבה. 

ההגות הקוהוטיאנית, וספציפית, קוטב האידיאלים המונח ביסוד האדם, מצטרפים לתזוזה פרדיגמטית זו, ועל כך יוסבר בהרצאה בהרחבה.

סדנא: שיחה סביב שאלות הקשורות להכשרה רגישת-תרבות  )1 שעה(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

הסדנא נועדה לאפשר רפלקציה אישית ודיון בנוגע לאופנים שבהם הבדלים תרבותיים באים לידי ביטוי בעבודתם של המשתתפים, לחדד ערנות 
לצורך להיות רגישים להיבטים תרבותיים במפגש הטיפולי, בתהליכי ההערכה והטיפול, ולהבין את האופנים בהם הנושא התרבותי מעורב או מציג 
אתגרים בעבודתם השוטפת. לקידום הדיון ניעזר בכלים לדיווח-עצמי  )MCKAS; MCI( שנועדו להעריך את מידת הערנות, העמדות והידע של אנשי 

מקצוע בהיבט התרבותי.

המרכז להכשרת פסיכולוגים



אשכול 2: פסיכופתולוגיה בראייה רב-תרבותית

אשכול זה יציג ממצאים המבהירים הבדלים בין תרבותיים בכל הקשור להתבטאות מצוקה, פסיכופתולוגיה ונגישות לשירותי בריאות הנפש.

פערים חברתיים-תרבותיים בבריאות הנפש: המצב בישראל  )2 שעות(
מרצה: ד"ר ניסים אבישר

בריאותם הנפשית של פרטים מושפעת מגורמים שונים וביניהם כאלה הקשורים למאפייניהם החברתיים והתרבותיים. גורמים כלליים אלה משפיעים 
באופנים מגוונים, ישירים ועקיפים, על הבריאות הנפשית. בין היתר, הם נמצאו קשורים לחשיפה לגורמי לחץ וסיכון, לנגישות לשירותי בריאות נפש, 
לסטיגמות, לפגיעה באיכות האינטראקציה בין המטפל/ת המטופל/ת ולהטיות אבחוניות. בהרצאה זו נכיר את תמונת המצב בישראל ונתוודע למושגים 

ולממצאים רלוונטיים.   

שימוש בסמים ואלכוהול: בין תרבות למחלה )3 שעות(
מרצה: ד"ר דניאל פיינגולד

הפרעת שימוש בחומרים )Substance use disorder( הינה אבחנה פסיכיאטרית נפוצה בעולם המערבי. עם זאת, בשנים האחרונות מושם דגש על 
התפקיד התרבותי שיש לשימוש בחומרים אלו באזורים שונים בעולם. ההרצאה תסקור את התפתחות המושג 'התמכרות' בתרבות המערבית, ובעולם 
הרפואי בפרט, וכן את ההיבטים התרבותיים של שימוש בחומרים משני-תודעה ברחבי העולם, בדגש על תרבויות בישראל )למשל שימוש באלכוהול 
ויספק כלים לאמוד את ההבדלים בין המרכיב הפתולוגי-רפואי של שימוש מופרז  יעודד עמדה ביקורתית  בקרב מהגרים מצפון אירופה(. הקורס 

בחומרים לבין המרכיב התרבותי והטקסי שיש לשימוש בחומרים בתרבויות שונות, כולל התייחסות להבדלים אלו בקליניקה.   

איך מרכיבים את הפאזל? פסיכופתולוגיה דרך הפריזמה הרב-תרבותית )2 שעות(
מרצה: ד"ר אן-מרי אולמן

של  ניכר  חלק  רב תרבותית.  בסביבה  ועבודה  כשירות תרבותית  אודות  והגדרות  יסוד  מושגי  בעולם,  רב תרבותית  פסיכיאטריה  עוסקת  ההרצאה 
נתן  גישתו של טובי  נתן, אשר הקים את האסכולה האתנו-פסיכיאטרית.  יעסוק בגישתו של הפסיכולוג הפסיכואנליטיקאי הצרפתי טובי  ההרצאה 

משלבת בין עבודה פסיכודינמית, מושגים אנתרופולוגים וערכי יסוד של תרבות המטופל.

אשכול 3: אתגרים ומיומנויות באבחון, הערכה ומחקר הרגישים לתרבות

אשכול זה יעסוק באתגרים ובהיבטים המעשיים הקשורים להערכה ואבחון של מטופלים בראייה רגישת-תרבות בהקשר הקליני והמחקרי. האשכול 
יאפשר היכרות עם עקרונות הריאיון הקליני הרגיש תרבותית, הקשיים והאתגרים בשימוש בכלי האבחון הפסיכולוגים עם מטופלים מקבוצות תרבותיות 

שונות, ומחשבות לגבי האחריות והאתיקה בתהליכי אבחון כשמדובר במטופלים ממגזרים שונים בחברה.

היבטים תרבותיים של אבחון נוירופסיכולוגי )2 שעות(
מרצה: ד"ר איילה בלוך

ההרצאה תעסוק בהיבטים שונים של האבחון הנוירופסיכולוגי בהקשר של תרבות: באופן בו הפער בין תרבות המאבחן לזו של המאובחן משפיעה על 
מהלך האבחון ועל תוצאותיו, בהתאמת כלי האבחון, בעיסוק בזהות באבחון וכן ברגישות תרבותית ומגדרית במהלך האבחון, בציינון, בכתיבה ובמשוב. 

Bright IDEAS: התערבות בין-תרבותית להורים לילדים עם מחלות חמורות ומסכנות חיים )2 שעות(
מרצה: פרופ' מיכאל דולגין 

הורים ומטפלים אחרים בילדים עם סרטן מתמודדים עם גורמי דחק מרובים, אינטנסיביים וממושכים. בנוסף לאי-הוודאות ביחס לעתיד ודאגה לבריאות 
הילד, גורמי דחק אלה כוללים בדיקות וטיפול רפואי אינטנסיביים, השפעה על חיי המשפחה, ניווט במערכת רפואית מורכבת, קבלת החלטות מכריעות, 
אתגרים תעסוקתיים, לחצים כספיים ועוד. שיטת ההתמודדות של ההורה עם גורמי דחק אלה עשויים להשפיע על רווחתו הנפשית, וכך גם על יכולתו 
להתמודד באופן יעיל עם אתגרים אלה. )Bright IDEAS (BI היא התערבות קוגניטיבית התנהגותית ששורשיה בתיאוריה החברתית למיומנויות פתרון 
בעיות, שמטרתה להגביר מיומנויות התמודדות ולצמצם מצוקה רגשית בקרב הורים ומטפלים בילדים עם סרטן. ההרצאה תתאר את פיתוח התערבות 
ה- BI, המודל התיאורטי על בסיסה היא מבוססת, כמו גם את המרכיבים היסודיים של ההתערבות עצמה. בהרצאה יוצגו ממצאים של שני ניסויים 
אקראיים מבוקרים רחבי היקף, שהתבצעו במספר מרכזים, שבהם השתתפו יותר מ – 900 משתתפים דוברי אנגלית, ספרדית, עברית וערבית. בהרצאה 

יודגשו היבטים משותפים וייחודיים של עבודה עם קבוצות תרבותיות שונות. יוצגו חומרי הטיפול בעברית, ערבית ורוסית.

 אתגרים באבחון אישיות בהקשר בין-תרבותי )2 שעות(
מרצה: ד"ר אנדראה בוק

תהליך הערכה ואבחון אישיות נועד להוות בסיס להתוויית תוכנית טיפול. במסגרות הציבוריות אנו פוגשים מטופלים ממוצאים ותרבויות שונות, דבר 
שעלול ליצור אתגרים ביכולת לתת מענה בתחום זה. בהרצאה זו נפרט את האתגרים המעשיים באבחון והערכה אישיותית מונחית תרבות. נדבר על 
הצורך להיות זהירים בפירוש ממצאי המבחנים, בעיקר ההשלכתיים, שכן העדר היכרות מספיקה עם הקונטקסט התרבותי של המאובחן עלול להוביל 

להטיות בפירוש. בהרצאה ננסה להבין נקודות אלה בצורה מעמיקה יותר ולחשוב על פתרונות אפשריים. 

סדנא: ראיון קליני רגיש-תרבות והפורמולציה התרבותית )1 שעה(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

בסדנא יוצגו עקרונות מעשיים בעריכת ראיון קליני רגיש-תרבות, נלמד כיצד להתייחס באינטייק לנושאים שהם רגישים תרבותית, מהי פורמולציה 
תרבותית ומה מקומה בתהליך ההערכה הכולל.  



אשכול 4: סוגיות בפסיכותרפיה רגישת-תרבות 

באשכול זה נעסוק בהיבטים שונים הקשורים למעשה הטיפולי הרגיש תרבות. נדון בסוגיות הקשורות לכינון הקשר הטיפולי ולהתאמת אופני ההתערבות.

רגישות חברתית-תרבותית בטיפול: הלכה למעשה )2 שעות(
מרצה: ד"ר ניסים אבישר

בעשורים האחרונים גברה באופן משמעותי המודעות לשונות תרבותית ולהשפעותיה על התהליך הטיפולי. פערים הקשורים לרקע התרבותי חברתי 
של מטפל/ת ומטופל/ת מהווים אתגר טיפולי, שכן לעיתים קרובות הם מיתרגמים לאי-הבנות, חשדנות וכישלונות טיפוליים. בהרצאה זו נכיר כמה 
אפשרויות פעולה שיקדמו ברית טיפולית ויחסי אמון במפגש טיפולי הכולל שונות חברתית-תרבותית – למשל על רקע מוצא אתני-עדתי, לאום, דת 
ורוחניות או מעמד סוציו-אקונומי. אפתח הרצאה זו בהצגה קצרה של מודלים תיאורטיים הרואים את הזהות האישית בתוך הקשר )מודל הזהות הרב-
ממדית, המודל האקולוגי להתפתחות האדם(, לאחר מכן אתייחס למאפיינים כלליים של טיפול מודע חברתית-תרבותית, בהמשך אציג שתי גישות 
מקצועיות משלימות לעבודה טיפולית הכוללת שונות תרבותית – כשירות תרבותית למול ענווה תרבותית ולבסוף אפרט עקרונות מנחים לעבודה 

טיפולית רגישה חברתית-תרבותית. 

כשירות תרבותית בעבודה טיפולית עם אוכלוסיות מגוונות: מרכיבים ואפשרויות )1 שעה(
מרצה: ד"ר ניסים אבישר

המושג כשירות תרבותית )cultural competence( הפך שגור בשיח הטיפולי בשנים האחרונות, אך מה משמעותו? אילו מרכיבים הוא כולל? וכיצד 
הם עשויים לשמש בתהליכים טיפוליים שבהם קיים פער תרבותי? בהרצאה זו נכיר את המושג ואת מרכיביו השונים. כמו כן נתנסה בהתמודדות עם 
דוגמאות ועם מקרים טיפוליים. המיומנויות השונות יקדמו יצירת יחסי אמון בטיפול, היכרות קרובה יותר עם העולם התרבותי-ערכי של המטופלים 

והתאמת תוכנית הטיפול לצורכיהם ולהעדפותיהם.   

המפגש הבין תרבותי בטיפול: המקרה של המפגש הערבי-יהודי )2 שעות(
מרצה: ד"ר שפיק מסאלחה

יוצגו בהרצאה מודלים של טיפול בין תרבותי. המודל האוניברסלי שמתעלם מהרקע התרבותי של המטפל והמטופל. המודל תואם תרבות שייטען 
שהתרבות היא המוקד בטיפול. והמודל של האינדיבידואל בקונטקסט התרבותי שלו. לפי מודל זה יש להתחשב גם בפרט, גם בקונטקסט התרבותי, וגם 
באינטראקציה בין השניים. יידונו מאפיינים של המטופלים שמגיעים מהתרבות הערבית, וההשלכות של מאפיינים אלו על מהלך הטיפול, ועל הקשר 
הטיפולי. זאת לאור העובדה שגם המטפלים הערבים וגם הלא ערבים, התחנכו ורכשו כלים של הטיפול המערבי. יודגש חלק ניכר מההרצאה למפגש 
הערבי יהודי בטיפול. רוב הטיפולים נעשו בארץ עד היום, כאשר המטפלים לרוב הם יהודים והמטופלים הם ערבים. במפגש הזה קיים גם פער תרבותי 
וגם קונפליקט לאומי, בין המטפל לבין המטופל. לצערנו האזור שלנו אפוף באלימות פוליטית אשר מהווה חלק מחיי היום יום של תושבי הארץ. השאלה 
שעולה היא, איך אירועים אלו משליכים על הקשר הטיפולי. והאם חדר הטיפול אמור להיות סטרילי ויבודד את עצמו מהאירועים שקוראים מחוצה 
לו, או שיש מקום שהמטפל יתייחס למה שקורה בחוץ וייעגן אותו לתוך הקשר הטיפולי המתנהל בתוך החדר. בהרצאה יוצגו כיוונים והמלצות עבור 

מטפלים שמנהלים קשר טיפולי מורכב בו נפגשים ערבים ויהודים בחדר הטיפול.   

המפגש הבין תרבותי בטיפול: המקרה של המפגש הערבי-יהודי )2 שעות(
מרצה: ד"ר שפיק מסאלחה

יוצגו בהרצאה מודלים של טיפול בין תרבותי. המודל האוניברסלי שמתעלם מהרקע התרבותי של המטפל והמטופל. המודל תואם תרבות שייטען 
שהתרבות היא המוקד בטיפול. והמודל של האינדיבידואל בקונטקסט התרבותי שלו. לפי מודל זה יש להתחשב גם בפרט, גם בקונטקסט התרבותי, וגם 
באינטראקציה בין השניים. יידונו מאפיינים של המטופלים שמגיעים מהתרבות הערבית, וההשלכות של מאפיינים אלו על מהלך הטיפול, ועל הקשר 
הטיפולי. זאת לאור העובדה שגם המטפלים הערבים וגם הלא ערבים, התחנכו ורכשו כלים של הטיפול המערבי. יודגש חלק ניכר מההרצאה למפגש 
הערבי יהודי בטיפול. רוב הטיפולים נעשו בארץ עד היום, כאשר המטפלים לרוב הם יהודים והמטופלים הם ערבים. במפגש הזה קיים גם פער תרבותי 
וגם קונפליקט לאומי, בין המטפל לבין המטופל. לצערנו האזור שלנו אפוף באלימות פוליטית אשר מהווה חלק מחיי היום יום של תושבי הארץ. השאלה 
שעולה היא, איך אירועים אלו משליכים על הקשר הטיפולי. והאם חדר הטיפול אמור להיות סטרילי ויבודד את עצמו מהאירועים שקוראים מחוצה 
לו, או שיש מקום שהמטפל יתייחס למה שקורה בחוץ וייעגן אותו לתוך הקשר הטיפולי המתנהל בתוך החדר. בהרצאה יוצגו כיוונים והמלצות עבור 

מטפלים שמנהלים קשר טיפולי מורכב בו נפגשים ערבים ויהודים בחדר הטיפול.  

רב תרבותיות בטיפול פסיכולוגי שיקומי - מתיאוריה לפרקטיקה )2 שעות(
מרצה: גב' לימור שרוני

הפרקטיקה של טיפול פסיכולוגי שיקומי נוגעת לכל גווני האוכלוסייה הישראלית. לצד זאת מרבית גישות הטיפול נטועות בתרבות המערבית ואינן 
מיישמות לתוכן הבנות הנדרשות לגבי אוכלוסיות שונות עם מאפיינים ייחודיים. על העוסקים בטיפול פסיכולוגי שיקומי לשלוט בידע הנדרש אודות 

מנהגים, אמונות, תפיסות עולם. לצד זאת נדרשות התאמות בדרכי הטיפול והתערבויות ברמה האישית והמשפחתית.



אשכול 5: נקודת מבט רגישת-תרבות באבחון ובטיפול בילדים והורים

אשכול זה יעסוק בהיבטים ההתפתחותיים, בהבנת האופן שבו התרבות מעצבת את ההורות, את היחסים בין ילד להוריו, ואת הרגישות התרבותית 
הנדרשת בעבודה עם ילדים והורים.

פסיכותרפיה הורה-תינוק מנקודת מבט רגישת-תרבות )2 שעות(
מרצה: ד"ר אדוה ונגרובר

התפתחות תינוקות הינה תהליך דינאמי ואינטראקטיבי; התינוק מתהווה בתוך הקשר שלו עם הוריו, הוא נפגש מרגע לידתו עם העולם שסביבו ותלוי 
בתגובה רגישה ומותאמת של הוריו לאיתותיו, זאת על מנת להתפתח רגשית וחברתית. מאפיינים שונים בהורות מושפעים מהזהות התרבותית של 
ההורה; הקונטקסט בו הוא גדל, הערכים והאמונות המשפחתיים משפיעים על תפיסת ההורות ועל האופן בו ההורה מפרש את התנהגות ילדו ואת 
האינטראקציה המתרחשת ביניהם. למעשה ניתן להתייחס למטען התרבותי כ"רוח-רפאים" חברתית )Fraiberg et al., 1975( המשפיעה על ההבנה, 
הפרשנות והציפיות בקשר בין תינוקות להוריהם. בהרצאה זו נרצה לבחון את השפעת הזהות התרבותית על התהוות הטריאדה בין ההורים לתינוקם 
וכן את הצורך להיות רגישים תרבותית באופנים בהם אנו מגיבים, מפרשים ומתערבים. ההרצאה תלווה בתיאור מקרה בטיפול הורה-תינוק בגישה 

 .)Parent-Infant Psychotherapy, PIP( פסיכואנליטית

נגישות ורגישות תרבותית בבדיקה הקלינית של ילדים )2 שעות(
מרצה: גב' סיגל סידליק-אלון 

ידיעת השפה שבה דובר הילד אינה מספיקה כדי לבדוק אותו. נדרשת גם הכרת הסביבה והתרבות בה גדל. הבנת ההקשר התרבותי תאפשר לנו 
לפרש נכון התנהגויות של הילד במהלך הבדיקה. האם הדרך לבדוק בוחן מציאות, התמצאות או איכויות תקשורת  אחידה לכל הילדים? איך בודקים 
ילדים מתרבות שעקרונותיה  יכולים לבדוק  נושאים שהינם טאבו בחברה? האם מטפלים  אובדנות או חווית טראומה בגיל הרך? איך מדברים על 
מתנגשים עם שלהם? בהרצאה זו אציג את כללי הבדיקה הקלינית מגיל אפס ועד גיל ההתבגרות, תוך הבאת דוגמאות קליניות ממגוון אוכלוסיות 

ותרבויות: חרדים, יוצאי אתיופיה או המגזר הערבי.אשכול 7: המטופל הנושא את הטראומה, משפחתו ושפתו

המפגש הטיפולי עם הורים וילדיהם המתמודדים עם נכות או מחלה גופנית בראייה רב-תרבותית )2 שעות(
מרצה: ד"ר עדי גרנט

בישראל, כמו בחברות מהגרים אחרות, יש סיכוי רב שהורים וילדיהם אשר פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי בגין מחלתו הגופנית או הנכות של ילדם 
יקבלו מענה ממטפל מקבוצת תרבות שונה משלהם. על כן, ישנה חשיבות רבה למודעות של איש המקצוע לשוני התרבותי בתהליכי תפיסת החולי או 
הנכות. כמו גם, להכרת מגמות החינוך והתקשורת הנהוגות באותה תרבות בין ההורה וילדו. בהרצאה הנוכחית נדבר על הידע התיאורטי על גישות 
התערבות עם הורים וכן נתייחס לדרכי יצירת התקשורת בין הורים וילדים אשר מותאמות לרקע התרבותי של מקבלי השירות, זאת על רקע מחלתו 

או נכותו של הילד. ההרצאה תתנהל תוך קיום דיון ושימוש בהצגות מקרה.

סדנא בגישות ומיומנויות בעבודה טיפולית רגישת-תרבות עם הורים וילדיהם )1 שעה(
מרצה: ד"ר עדי גרנט

בסדנא זו ניישם את דרכי ההתערבות אשר דנו בהם בהרצאה הקודמת. לשם כך נשתמש בניתוח של מקרים, משחקי תפקידים ודוגמאות שיובאו על-ידי 
המרצה והמשתתפים. אלו ישמשו לתרגול והעמקת הידע המקצועי הנוגע להבנת השפעת התרבות על תהליכי הדרכת ההורים והטיפול הרגשי בילדים.

אשכול 6: עבודה רגישת-תרבות עם מטופלים מקבוצות מובחנות בחברה הישראלית 

אשכול זה יאפשר למשתתפים להכיר מספר סוגיות ספציפיות הרלוונטיות לעבודה עם מטופלים מקבוצות מובחנות בחברה הישראלית, תוך הדגשת 
הזהירות הדרושה שלא ליפול לחשיבה קטגוריאלית, מכלילה או חד-ממדית.

כשירות תרבותית בעבודה עם יוצאי אתיופיה )2 שעות(
מרצה: ד"ר ניסים אבישר

בהרצאה זו נתוודע למאפייניה הייחודיים של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. נבחן חסמים הנוגעים לנגישות ולשימוש בשירותי בריאות הנפש בקרב 
קבוצה זו ולצדם נאתר הזדמנויות ואפשרויות לעבודה טיפולית פרטנית, משפחתית וקהילתית. אציג נתונים דמוגרפיים כלליים וכן את המאפיינים 
התרבותיים העיקריים של קבוצה זו. בנוסף, אתאר חוויות אישיות של יוצאי אתיופיה בישראל )מתוך מחקר שערכתי( ואקשור בינן לבין תהליכים, 
מודלים והמשגות טיפוליים ופסיכולוגיים-חברתיים. בתוך כך אתייחס למאפייני זהות ותקשורת, לאתגרים משפחתיים וכן לתסמונת ייחודית לקבוצה 

זו - תופעת ה'זאר' - ולהתמודדות טיפולית עמה.

היבטים תרבותיים בעבודה טיפולית עם מטופלים במגזר הערבי )2 שעות(
מרצה: ד"ר גדעון בקר

הטיפול הדינמי, השם דגש על הדיבור והשיח בטיפול מאותגר בכל פעם שישנו מפגש עם בן שיח מתרבות אחרת. בעבודתי הקלינית עם מטופלים ערבים, 
פגשתי את העושר והגיוון של התרבות הערבית ותתי התרבויות הקיימות בתוכה. מפגש זה חידד בי את השאלה כיצד ניתן להיפגש עם השוני התרבותי 
והקשבה למשמעויות השונות העולות מדבריו של המטופל. להבנתי, תשומת לב לאופן שבו  דיבור  זאת לשמר עבודה אנליטית, המושתת על  ובכל 
ביטויים תרבותיים שונים, השזורים לרוב גם בסיפור המשפחתי, מאפשרת גישה לייחודיות של מטופל המגיע לטיפול. על מנת לשים לב לביטויים אלו 
נדרשת הקשבה מצידו של המטפל, מבלי להבין מהר מידי או לדעת יותר מידי, לדבור של המטופל. פעמים רבות אופיו של השוני התרבותי מגולם במה 
שניתן לקרוא לו החוק; החוק המשפחתי או החוק החברתי. ההרצאה עוסקת בעבודתי הקלינית בגישה אנליטית, עם מטופלים השייכים למגזר הערבי. 

אתן דוגמאות קליניות המתייחסות לעמדה של המטפל, למורכבות האתית שעולה ולמה שיכול להוות מצפן במפגש עם מנהגים, פעולות ושפה שונה.



הפונה החרדי: מאפיינים, כוחות ואתגרים בעבודה טיפולית עם פונה חרדי )2 שעות(
מרצה: מר נעם פיזם

ההרצאה תתייחס למאפיינים של קהילות חרדיות וההשלכות השונות של ההיבטים הדתיים, התרבותיים והחברתיים של מטופלים. נדגיש נקודות חוזק 
מחד ואתגרים מאידך בעבודה הטיפולית עם פונים המשתייכים לקהילה החרדית על גווניה.

פסיכולוגיה רגישת-תרבות עם עולים מחבר העמים )2 שעות(
מרצה: מר זבולון בראון

וכן  כללי,  באופן  מהגרים  המאפיינים  תהליכים  על  נדבר  זו  בהרצאה  העמים.  מחבר  הגדולה  העלייה  כולל  רבות  ממדינות  עולים  קולטת  ישראל 
ונדון בהן לאור מושגים ורעיונות  זו נתייחס לתופעות אופייניות אותן פוגשים בקליניקה,  ייחודיים של עולים מחבר העמים. בהרצאה  על מאפיינים 
מהספרות המקצועית שעסקה במאפייני עולים יוצאי ברית-המועצות לשעבר, והמתייחסים לדפוסי הורות, תהליכים של בניית זהות, תהליכי ספרציה-

אינדיבידואציה, נטייה להחצנה ועוד.

אשכול 7: רגישות תרבותית בטיפול ובהערכה בהקשרים שונים  

באשכול זה נעסוק ברגישות תרבותית הדרושה בעבודה עם אנשים מאוכלוסיית הלהט"ב, וכן באופן שבו היבטים תרבותיים משפיעים על תהליכי המיון 
בצה"ל. כאשכול הסוגר את ההשתלמות נשאיר מקום לסגירה ולאיסוף התובנות של המשתתפים מההשתלמות.

פסיכותרפיה של הלהט״ב הדתי: מקרה מיוחד או פרט המעיד על הכלל? )3 שעות(
מרצה: ד"ר אבינועם דר

תהליך ״היציאה מן הארון״ הינו תהליך שבו מתקיים באופן מתמיד דיאלוג קשה בין הפנים לחוץ. דיאלוג בין ה'ארון' - המרחב הפוטנציאלי המוגן 
והמדע.  ומ'המצופה'. דבר המתבקש/נתבע דרך המשפחה, הקהילה, החברה, התקשורת  מ'הנכון'  מ'הראוי',  הנגזר  לבין הצמצום  ולבחירה  לחשיבה 
תהליך זה נכון לגבי כל מי שבוחן את נטייתו המינית, אך נושא מאפיינים ייחודיים הנוגעים לאדם הדתי. בהרצאה נתבונן במושג ״זהות״ והשתמעויותיו, 
בזירת מפגש זו בין ה'פנים' ל'חוץ' שאיתה מתמודד הלהט״ב ובשינוי בתפיסת הקהילה הלהט״בית לאורך השנים כפי שהיא משתקפת בניירות העמדה 
של ה APA. בהמשך נדון במאפיינים הייחודיים של הלהט״ב הדתי כפי שהם באים לידי ביטוי בתהליך הפסיכותרפויטי. בהמשך, נצביע על כך שדיאלוג 
זה בין הפנים לחוץ, מתקיים אף בתהליך הפסיכותרפויטי ה'מותקף' בצורות שונות מ'בחוץ'. החיפוש המתמיד אחרי מרחב בטוח ושקט לתנועה עבור 

המטפל והמטופל נראה כחיוני ליצירת תנאים מיטביים להתבוננות בדיאלוג קשה זה, ומכאן לבחירה חופשית ונכונה יותר עבור המטופל.

סוגיית רב-תרבותיות במיון – מדידת ההשפעה ודרכי ההתמודדות )2 שעות(
מרצה: ד"ר ג'ודי גולדנברג

הגדרת צה"ל כצבא העם טומנת בחובה אתגרים לא מעטים בסוגיות הקשורות בכוח אדם המאופיין בהטרוגניות ושונות תרבותית. המועמדים לשרות 
ביטחון הנבחנים בלשכות הגיוס מגיעים מהמרכז ומהפריפריה, ילידי הארץ ועולים חדשים, בוגרי החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, החרדי והעצמאי, 
גברים ונשים, אקדמאים וחסרי השכלה פורמאלית, בעלי לקויות למידה ודוברי שפות זרות. על מערכות המיון להיות מותאמות לקשת רחבה של יכולות 
וצרכים. קיימות בצבא מערכות מיון ואבחון רבות אשר משמשות את גורמי כוח האדם בכל צמתי קבלת ההחלטות, החל מהאבחון הראשוני בלשכת 
הגיוס, מיונים וגיבושים לקורסים איכותיים וליחידות מיוחדות, מערכות מיון לפיקוד וקצונה וכן מיונים לקידום לדרגות בכירות. בכל תחנות המיון הללו 
עולות שאלות לגבי ההתייחסות הנדרשת לאוכלוסיות מיוחדות, הצורך במיון אחיד לעומת מיון דיפרנציאלי, נורמות זהות לכלל המתמיינים לעומת 
נורמות מותאמות, ועוד. הרצאה זו תציף את הסוגיות המרכזיות הקשורות ברב -תרבותיות במערכות מיון ותציג מגוון דרכים להתמודד עם סוגיות אלה.

סגירה: כמה נקודות לסיכום ההשתלמות )2 שעות(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

בתרבות  שינויים  כגון  ההשתלמות,  במהלך  נידונו  שפחות  כאלה  וגם  שנידונו  נושאים  סביב  למחשבה  נקודות  כמה  בהעלאת  ההשתלמות  את  נסיים 
המערבית והשפעותיהם על הקליניקה, וכן תהליך של הדרכה בין-תרבותית. נסגור את ההשתלמות בהזמנת המשתתפים לבטא את מסקנותיהם ולשתף 

במה שהם הפיקו מההשתלמות.


