
 

 

 

 

 

 -תכנית הלמוד, הקפה ותכניה, בימי שלישי בבוקר. בלבדנשים שתלמד בכתת תכנית בשנה"ל תשע"ח נפתח במודיעין 

המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת  זהים לתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת,

בתכנית הייחודית של "יישומים קליניים", ואנו מזמינים את  13-זהו המחזור ה והאגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

 ואותנו, מנהליה. את התכניתהמתענינות בתכנית לבוא להכיר 

לתת מענה טיפולי בזמן קצוב נדרש מהמטפל  .רביםלוצים אי השונות מציבות כיום ויותר מתמיד, תות הטיפוליומסגרה

גם ברמה הזוגית והמשפחתית, של קשיים מתמשכים  ולעיתיםברמת הפרט הסובלים ממצוקות מורכבות,  מטופליםל

מורגש לעיתים קרובות כבלתי מספק מול הטיפולית כשהידע הנרכש בהכשרה  ,זאת במציאות הפנימית והחיצונית.

 האתגרים הטיפוליים המורכבים. 

מו בטיפול, להרחיב את יכולת ההמשגה ולהעמיק ויישו להעשיר את הידע התיאורטי בגישות הדינמיות -מטרות התכנית

והטכניקה  התכנית מקנה ידע דינמי מורכב דרך לימודי התיאוריות הפסיכואנליטיות המרכזיות .את היכולת הקלינית

 אתגריםבנוסף, כמענה להטיפולית הפסיכודינמית, יחד עם קורסי רוחב קליניים היוצרים שתי וערב בין הגישות השונות. 

י והן במרפאות , המבוקשת כיום הן בשירות הציבורבגישה הדינמית הממוקדת בלעדיתהכשרה נותנת התכנית אלו, 

 . וקליניקות פרטיות

בעבודה פרטנית, זוגית או  מתאימה הן לתהליך מתוכנן בזמן והן לתהליך מתמשך ומעמיק הדינמית הממוקדתגישה ה

קבוצתית, עם ילדים, נוער ומבוגרים. בשונה מטיפול ממוקד קצר מועד, המוגבל באוכלוסיית המטופלים לה הוא יכול 

תאים לזמני טיפול ה ומוקד מתאים לאוכלוסית מטופלים רחבלהתאים ולטיפול קצר בלבד, הטיפול הדינמי הממ

 בשונה מטיפול דינמי, הטיפול הממוקד מתייחס למימד הזמן ולצורך לתכנן את הטיפול כשיש זמן מוקצב. שונים. 

מתייחס למציאות החיים כראי למציאות הפנימית ולמציאות הפנימית כמשפיעה ומתבטאת במציאות החיצונית. הטיפול 

בהבנה, המשגה והתערבות טיפולית ברמת הפרט, הזוג, המשפחה או המערכת, ובכך  מסייעת -הבנת המוקד הטיפולי

 מסייעת להתמודדות עם המורכבויות הטיפוליות.

 את המפגש נקדיש לנושאים הבאים: תכנית המפגש:

 חורין, מנהלת ביה"ס לפסיכותרפיה, יישומים קליניים-ד"ר נרדה בן מה מתאים עבורי?  –לימודי פסיכותרפיה 

עקרונות הלמידה בתכנית את  כיר, ונכשבודקים אפשרויות לימודשיקולים שכדאי לקחת בחשבון נציג את ה

 ייםועכשומענה לצרכים , כמית ממוקדתפסיכותרפיה דינל

 ד"ר שלמה זלוטניק, ראש ביה"ס לפסיכותרפיה, יישומים קליניים טיפול דינמי ממוקד: במה מתמקדים ומדוע?

המוקד בא לידי ביטוי בנפש היחידנית, בהרצאה נלמד על מהות המוקד הטיפולי ועל רציונל ההתמקדות. נשמע כיצד 

לטיפול במתבגרים  ,נתייחס להבדלים בין טיפול דינמי ממוקד בילדים ביחסים הטיפוליים, וגם בזוגות ומשפחות.

  ומבוגרים. 

 בפסיכותרפיה דינמית ופוגשתהכשרה ו מרכז טיפול

 יישומים קליניים
 

 בית הספר לפסיכותרפיה

  -הזמנה למפגש הכרות עם התכנית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת

 מודיעיןיישומים קליניים בשלוחת בלימודי הפסיכותרפיה לנשים 

 במודיעין 20:00 -17:00בין השעות ,  8.5.17 -ה , י"ב באייר,ישנהמפגש יתקיים ביום 

 

 



כל ב, . קבוצת הלמוד הנבנית היא מגוונתבעלות תואר שני טיפולי, לנשים מטפלות בלבד התכנית במודיעין מיועדת

אנו מלמדים מתוך הקשבה, דיאלוג וקשר מתמשך עם תלמידנו ובוגרינו, . גיל, המגזרהבט אחר: המקצוע הטיפולי, ה

                                                                                          -אם גם את רוצה להצטרף או שוקלת ללמוד איתנוכבר שנים רבות, דרך תכניות למוד, הדרכות ותכניות המשך. 

  ש.נשמח להפג

 םלפסיכותרפיה, יישומים קליניי התכניתחורין וד"ר שלמה זלוטניק, מנהלי -ד"ר נרדה בןבברכה, 

 info@yissumim.co.ilהמפגש הינו ללא תשלום אך יש צורך בהרשמה מוקדמת, במייל:  -ךלב לתשומת

 0544-900-161איתנו קשר טלפוני ב  יאו צר  www.yissumim.co.ilבאתר שלנו  יבקר -לפרטים נוספים
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