
 

 שנה  ב: זוגיות, מיניות, בינדוריות ודיספונקציות של היחיד במשפחה
המפגשים יתקיימו בימי שלישי כמפורט להלןמפגשים.   33 שעות מלאות.  184 :היקף שעות  

 * יתכנו שינויים בתכנית הלימודים עליהם ימסר מראש. ט.ל.ח
 

 מס'
תאריך 
 המפגש

 מנחה בין השעות נושא המפגש

 תיקי שריר 09:00-14:45 מעגל חיי הנישואין –יחת שנה פת 17.10.17 1

 תיקי שריר 09:00-14:45 מעגל חיי הנישואין  24.10.17 2

 אלישע אזר 09:00-14:45 מיניות וטיפול מיני 31.10.17 3

 אלישע אזר 09:00-14:45 מיניות וטיפול מיני 7.11.17 4

 אזר אלישע 09:00-11:30 מיניות וטיפול מיני 14.11.17 5

 תיקי שריר 11:30-14:45 מעגל חיי הנישואין  

 אלישע אזר 09:00-11:30 מיניות וטיפול מיני 21.11.17 6

  
בשילוב התיאוריה  תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות

 המערכתית והפסיכודינמית
 תיקי שריר 11:30-14:45

 אלישע אזר 09:00-11:30 מיניות וטיפול מיני 28.11.17 7

  
יית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התיאוריה תיאור

 המערכתית והפסיכודינמית
 תיקי שריר 11:30-14:45

 אלישע אזר 09:00-11:30 מיניות וטיפול מיני 5.12.17 8

  
בשילוב התיאוריה  תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות

 המערכתית והפסיכודינמית
 תיקי שריר 11:30-14:45

 אלישע אזר 09:00-11:30 ל מינימיניות וטיפו 12.12.17 9

  
תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התיאוריה 

 המערכתית והפסיכודינמית
 תיקי שריר 11:30-14:45

 אין לימודים –חופשת חנוכה  19.12.17

 אלישע אזר 09:00-11:30 דיספונקציות מיניות 26.12.17 10

  
אוריה תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התי

 המערכתית והפסיכודינמית
11:30-14:45 

 תיקי שריר

 אלישע אזר 09:00-11:30 דיספונקציות מיניות 2.1.18 11

  
תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התיאוריה 

 המערכתית והפסיכודינמית
11:30-14:45 

 תיקי שריר

 ס דוידוביץאירי 09:00-11:30 קבוצתית + מיומנויות טיפול הדרכה 9.1.18 12

  
תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התיאוריה 

 המערכתית והפסיכודינמית
11:30-14:45 

 תיקי שריר

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  16.1.18 13

  
תיאוריית יחסי אובייקט וזוגיות בשילוב התיאוריה 

 המערכתית והפסיכודינמית
11:30-14:45 

 תיקי שריר

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  23.1.18 14

 תיקי שריר 11:30-14:45 הגישה ההתייחסותיתשיטות התערבות בטיפול זוגי:   

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  30.1.18 15

 תיקי שריר 11:30-14:45 הגישה ההתייחסותיתשיטות התערבות בטיפול זוגי:   

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  6.2.18 16

 תיקי שריר 11:30-14:45 ישיטות התערבות בטיפול זוג  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  13.2.18 17

 תיקי שריר 11:30-14:45 שיטות התערבות בטיפול זוגי  

  09:00-14:30 סוגיות בטיפול והמשפחה הדתית :יום עיון 20.2.18 *18

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 גישת האימגוהדרכה קבוצתית +  27.2.18 19

 תיקי שריר 11:30-14:45 אסטרטגיותשיטות התערבות   

 ביץאיריס דוידו 09:00-11:30 הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 6.3.18 20

 תיקי שריר 11:30-14:45 אסטרטגיותשיטות התערבות   

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 13.3.18 21

 תיקי שריר 11:30-14:45 אסטרטגיותשיטות התערבות   

 אין לימודים –,   חופשת פסח 3.4,  27.3,  20.3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

22 10.4.18 E.F.T (Emotional Focused Therapy) 09:00-14:45 מיכל שור 

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 17.4.18 23

 תיקי שריר 11:30-14:45 ת: הגישה הבינדוריתשיטות התערבו  

24 24.4.18 E.F.T (Emotional Focused Therapy) 09:00-14:45 מיכל שור 

25 1.5.18 E.F.T (Emotional Focused Therapy) 09:00-11:30 מיכל שור 

 תיקי שריר 11:30-14:45 ת: הגישה הבינדוריתשיטות התערבו  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 8.5.18 26

 תיקי שריר 11:30-14:45 ת: הגישה הבינדוריתשיטות התערבו  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 סביב דספונקציה פולהדרכה קבוצתית + מיומנויות טי 15.5.18 27

 תיקי שריר 11:30-14:45 שיטות התערבות: הגישה הבינדורית  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 סביב דספונקציה הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 22.5.18 28

 תיקי שריר 11:30-14:45 דיספונקציות של היחיד במשפחה  

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 סביב דספוקנציה כה קבוצתית + מיומנויות טיפולהדר 29.5.18 29

 תיקי שריר 11:30-14:45 דיספונקציות של היחיד במשפחה  

 תיקי שריר 09:00-14:15 סביב דספוקנציה הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 5.6.18 30

 איריס דוידוביץ 09:00-11:30 הדרכה קבוצתית + מיומנויות טיפול 12.6.18 31

 תיקי שריר 11:30-14:45 סיכום וסיום  

  09:00-14:30 סוגיות בטיפול והמשפחה הדתית :יום עיון 19.6.18 *32


