המרכז להכשרת פסיכולוגים

השתלמות מתמחים

מטפל ומטופל :על הקשר הטיפולי במצבים קליניים שונים
מטרת ההשתלמות
מטרת ההשתלמות היא לאפשר למתמחים לעיין בקשר הטיפולי ,באופן שבו הקשר הטיפולי מושפע ממצבים קליניים שונים אותם הם פוגשים
בעבודתם וכן באופן שבו הוא עשוי לשמש תשתית לעבודה הטיפולית במצבים אלה .ההשתלמות בנויה כך שנדון בקשר הטיפולי בהקשרים שונים
ובהתייחס למספר גישות ודרכי טיפול.
ניהול מקצועי :ד"ר אליאן זומרפלד .פסיכולוגית קלינית מדריכה ,מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון.
מתכונת הלימודים:
 8מפגשים
בין השעות  08:30-15:30שיתקיימו בתל אביב ובחיפה.
החל מ –  15.01.2020ביחידה ללימודי חוץ והמשך ,אוניברסיטת אריאל .רח' בן אביגדור  ,5תל-אביב.
החל מ –  29.01.2020במכללת 'יוזמות' ,בונה אליעזר  ,11חיפה.
מועדי מפגשים בתל אביב:
04.08 ,06.07 ,15.06 ,07.05 ,06.04 ,19.03 ,17.02 ,15.01
מועדי המפגשים בחיפה:
02.08 ,20.07 ,22.06 ,21.05 ,20.04 ,29.03 ,24.02 ,29.01
ניתן להירשם לאחת משתי ההשתלמויות ,בתל אביב או בחיפה

נושאים מרכזיים
1
2
3
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מה ניתן ללמוד ממחקרים בפסיכותרפיה על הקשר הטיפולי?
הקשר הטיפולי במצבים גבוליים
הקשר הטיפולי בממשק עם עולם המשפט
הקשר הטיפולי עם מטופלים ברצף האוטיסטי

אוכלוסיית היעד :מתמחים ומתמחות בפסיכולוגיה.
ההשתלמות תוכר לגמול השתלמות,
קבלת האישור הגמול מותנית בנוכחות מלאה במפגשים.
עלות ההשתתפות בהשתלמות:
עיקר עלויות ההכשרה ימומנו על ידי משרד הבריאות.
עלות ההשתלמות ₪ 200
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היבטים ייחודיים בקשר הטיפולי בהקשרים הרפואיים והשיקומיים
הקשר הטיפולי עם תינוקות ,פעוטות ,ילדים והוריהם
הקשר הטיפולי עם מטופלים פסיכוטים
היבטים ספציפיים בקשר הטיפולי עם מתבגרים

הנחיות רישום:
יש להיכנס ללינק

https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/Links/
RishumStudentWap/254.aspx

ולהסדיר את התשלום עבור ההשתלמות.
במקרה ביטול ,אין החזר של דמי הרישום

מפגש ראשון
מה ניתן ללמוד ממחקרים בפסיכותרפיה על הקשר הטיפולי?
 08:30 - 09:00הצגת ההשתלמות
 09:00 – 10:30הברית הטיפולית בראי המחקר :האם היא הגורם המרפא?

פרופ' סיגל זילכה מנו

 10:45 – 12:15הברית הטיפולית :יישומים קליניים

אביב נוף

 12:15 – 13:00הפסקה
 13:00 – 14:30הברית הטיפולית בטיפול בילדים :יישומים קליניים

אביב נוף

 14:30 - 15:15אתיקה בטיפול והברית הטיפולית

אביב נוף

מפגש שני
הקשר הטיפולי במצבים גבוליים
רותי שרף

 09:00 – 10:30מיהם המטופלים הגבוליים?
הקשר הטיפולי בDBT -

רותי שרף

10:45 - 12:15
 12:15 – 13:00הפסקה

 13:00 – 15:15הטיפול בהפרעת אישיות גבולית מזווית פסיכואנליטית

רותי שרף

מפגש שלישי
הקשר הטיפולי בממשק עם עולם המשפט
 09:00 – 10:30השפה המשפטית והשפה הטיפולית

ד"ר רבקה עתיר רייכר וד"ר יהושע וייס

 10:45 - 12:15התערבויות פסיכולוגיות עם לקוחות בהליכים משפטיים
 12:15 – 13:00הפסקה

ד"ר רבקה עתיר רייכר וד"ר יהושע וייס

 13:00 – 15:15התדיינות בהתנסויות של פסיכולוגים

ד"ר רבקה עתיר רייכר וד"ר יהושע וייס

מפגש רביעי
הקשר הטיפולי עם המטופלים ברצף האוטיסטי
 09:00 – 10:30אוטיזם  -אבחנה באי-נחת

ד"ר ליאת שליט

 10:45 - 12:15קשר טיפולי ואוטיזם :האמנם פרדוקסאלי?
 12:15 – 13:00הפסקה

ד"ר ליאת שליט

הקשר הטיפולי עם מטופלים בספקטרום האוטיסטי:
13:00 – 15:15
חוויות ומחשבות מנקודת מבט פסיכואנליטית התייחסותית

ד"ר יערה לבנה
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מפגש חמישי
היבטים ייחודיים בקשר הטיפולי בהקשרים הרפואיים והשיקומיים
הבסיס ההשקפתי והתיאורטי לעבודה שיקומית/רפואית
09:00 – 10:30
בכלל וזו של הפסיכולוג בפרט

ד"ר אייל חלד

 10:45 - 12:15המשגת של תיאור המקרה מנקודת מבט פסיכודינמית
 12:15 – 13:00הפסקה

ד"ר אייל חלד

המשגה של תיאור המקרה מנקודת מבט אינטגרטיבית
13:00 – 15:15
ודיון עם הקהל

ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין

מפגש שישי
הקשר הטיפולי עם תינוקות ,פעוטות ,ילדים והוריהם
 09:00 – 10:30המרחב התרבותי בו הילד והוריו מתפתחים

עדי רון מיארה

 10:45 - 12:15המרחב האישי והפוטנציאל ההתפתחותי של הילד
 12:15 – 13:00הפסקה

עדי רון מיארה

 13:00 – 15:15שלבים התפתחותיים והשפעתם על הטיפול

עדי רון מיארה

מפגש שביעי
הקשר הטיפולי עם מטופלים פסיכוטים
בתל אביב בלבד
 09:00 – 10:50פסיכותרפיה בפסיכוזה  -האם יתכן דיבור?

ארנה וסרמן

 11:25 – 13:00עבודה קבוצתית סביב תיאור מקרה

ארנה וסרמן וד"ר יאיר צבעוני

 13:00 – 13:30הפסקה
 13:30 - 15:20פסיכותרפיה בפסיכוזה  -מפרויד לבתים מאזנים
בחיפה בלבד

ד"ר יאיר צבעוני

9:00-10:30

בנייה תחת מתקפה:
אתגרים בקשר הטיפולי עם מטופלים פסיכוטים

ליונל קסטל

10:45-12:15

עבודה עם פסיכוזה באוריינטציה הלאקאניאנית

עמרי גילן

12:15-13:00

הפסקה

13:00-15:15

מהתאוריה לפרקטיקה:
וינייטות טיפוליות של עבודה בבית חולים פסיכיאטרי

ליונל קסטל ועמרי גילן

מפגש שמיני
היבטים ספציפיים בקשר הטיפולי עם מתבגרים
 09:00 – 10:30גיל ההתבגרות :נקודת מבט תיאורטית

ד"ר ירי גביעון

 10:45 - 12:15הברית הטיפולית עם המתבגר
 12:15 – 13:00הפסקה

ד"ר ירי גביעון

 13:00 – 15:15התנהגויות של הרס עצמי והשפעתן על היחסים הטיפוליים

ד"ר ירי גביעון

בנוסף ,ניתן להתרשם מהתכנית באתר האינטרנט שלנו/https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate :
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