
השתלמות פסיכולוגים  

מפרויד ועד ימינו:
המעשה הטיפולי בגישות העכשוויות בפסיכואנליזה

מטרת ההשתלמות
לאפשר למשתתפים לחזור ולעיין ביסודות התיאורטיים של הזרמים המרכזיים בפסיכואנליזה בת זמננו ובנגזרות הפרקטיות שלהם בטיפול 

באוריינטציה פסיכואנליטית. בכל אחד מהזרמים נתוודע אל הנחות היסוד והעקרונות של הגישה הטיפולית, מהם הממדים המרכזיים המשמשים 
להמשגה ולהבנה של מקרה, העמדה הטיפולית המתבקשת וההתערבויות הנובעות מהגישה, וכיצד מתחוללים שינויים לפי גישה זו. מסלול זה 

יאפשר לחשוב על הייחודיות של כל גישה וכן לערוך ניתוח השוואתי של ההבדלים בין הגישות.

ניהול מקצועי: ד"ר אליאן זומרפלד, פסיכולוגית קלינית מדריכה, מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון. 

מתכונת הלימודים:

7 מפגשים  

בין השעות 08:30-15:15  

ביחידה ללימודי חוץ והמשך, אוניברסיטת אריאל. רח' בן אביגדור 5, תל-אביב. 

מועדי מפגשים:

05.08 ,22.07 ,08.07 ,24.06 ,10.06 ,20.05 ,06.05

נושאים מרכזיים

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ והמשך
external@ariel.ac.il    03.7407201 

המרכז להכשרת פסיכולוגים

ההשתלמות תוכר לגמול השתלמות, קבלת האישור הגמול
מותנית בנוכחות מלאה במפגשים.

 עלות ההשתתפות בהשתלמות: 
עיקר עלויות ההכשרה ימומנו על ידי משרד הבריאות.

עלות ההשתלמות 300 ₪ 
מתמחים שיצרפו לטופס הרישום אישור התמחות עדכני,

ישלמו 200 ₪ בלבד.

הנחיות רישום: 
יש להיכנס ללינק

https://meyda.ariel.ac.il/Portals/ex/registration/254-4
ולהסדיר את התשלום עבור ההשתלמות.

במקרה ביטול, אין החזר של דמי הרישום

1 פרויד

2 קליין וממשיכיה 

3 ביון

4 ויניקוט וממשיכיו 

אוכלוסיית היעד:
מתמחים ומומחים בפסיכולוגיה

5 הגישה ההתייחסותית

6 קוהוט וממשיכיו

7 לאקאן 

  

https://meyda.ariel.ac.il/Portals/ex/registration/254-4


מפגש ראשון - יום רביעי 06.05.20
פרויד

הצגת ההשתלמות8:30-9:00

הקדמה לפרויד - המצאת הלא מודע והעמדה הנפשית 9:00-10:30
להקשבה לתדרי הלא מודע

ד"ר שרון שטרית

הפסקה10:30-10:45

ד"ר שרון שטריתבעקבות הלא מודע - השלילה וכמה מילים על נרקיסיזם10:45-12:30

הפסקה12:30-13:15

ד"ר שרון שטריתהקשבה להתערבויות שלנו והתפתחות בטיפול13:15-15:15

מפגש שני - יום רביעי 20.05.20
קליין וממשיכיה 

גב' רות וינברגנקודות מרכזיות בהגותה של קליין – חלק א'  9:00-10:30

הפסקה10:30-10:45

גב' רות וינברגנקודות מרכזיות בהגותה של קליין – חלק ב'  10:45-12:15

הפסקה12:15-13:00

גב' רות וינברגטכניקה קלייניאנית   13:00-15:15

מפגש שלישי - יום רביעי 10.06.20
ביון

מר רוני עמיאל      המיכל של ביון9:00-10:30

הפסקה10:30-10:45

מר רוני עמיאל     מבנה האישיות על פי ביון10:45-12:15

הפסקה12:15-13:00

מר רוני עמיאל     המעשה הטיפולי - חיבורים והתקפות על החיבורים13:00-15:15

מפגש רביעי - יום רביעי 26.06.20
ויניקוט וממשיכיו 

בין רציפות לשבר ובין אחדות לנפרדות בהתפתחות חווית 9:00-10:30
ה'היות'

גב' ענת שומן

הפסקה10:30-10:45

גב' ענת שומןהקשבה לאזורי החרדה הראשונית10:45-12:15

הפסקה12:15-13:00

גב' ענת שומןנוכחות משיבה נפש13:00-15:15

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ והמשך
external@ariel.ac.il    03.7407201 



מפגש חמישי - יום רביעי 08.07.20
הגישה ההתייחסותית 

הגישה ההתייחסותית: מקורות, עקרונות היסוד 9:00-10:45
ואימפליקציות תיאורטיות וקליניות

ד"ר בועז שלגי

"לחלום את עצמך לתוך הקיום" - השלישי האנליטי ועבודת 10:45-12:15
ה- reverie: עמדתו האינטרסובייקטיבית של תומס אוגדן

ד"ר בועז שלגי

הפסקה12:15-13:00

טראומה, דיסוציאציה ואינטרסובייקטיביות: תפישתו של 13:00-15:15
פיליפ ברומברג

ד"ר בועז שלגי

מפגש שישי - יום רביעי 22.07.20

קוהוט וממשיכיו 

9:00-10:30
"האנליזה הקלאסית גילתה את יגונו של הילד בתוככי 

המבוגר ופסיכולוגית העצמי גילתה את יגונו של המבוגר 
במעמקיו של הילד": ראיית האדם לפי פסיכולוגית העצמי

גב' שרי אילן

הפסקה10:30-10:45

"אתה זקוק לאנשים אחרים כדי להיות עצמך": טיפול לפי 10:45-12:15
פסיכולוגיית העצמי

גב' שרי אילן

הפסקה12:15-13:00

"מערכת הערכים שלי הינה לתמוך בחיים הפסיכולוגיים 13:00-15:15
האנושיים בצורתם המלאה ביותר": ממשיכיו של קוהוט

גב' שרי אילן

מפגש שביעי - יום רביעי 05.08.20
לאקאן 

ד"ר אליאן זומרפלדהשפה ומה שמחוצה לה בהוראתו של לאקאן9:00-10:30

הפסקה10:30-10:45

ד"ר אליאן זומרפלדהסמלי, הדמיוני והממשי בהעברה ובהכוונת הריפוי10:45-12:15

הפסקה12:15-13:00

ד"ר אליאן זומרפלדהסימפטום והמבנים הקליניים בגישה הלאקאניאנית13:00-14:30

ד"ר אליאן זומרפלדסיכום ההשתלמות14:30-15:15

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

