
 

 

 היחידה ללימודי המשך 

 פסיכותרפיה ממוקדת בימי קורונה 
 )אלבר קאמי(  

 לזכרו של אלי חן ז"ל יום עיון של התוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד
 13:00 – 8:40, 2021בפברואר  2יתקיים באופן מקוון בזום ביום שלישי כ' בשבט תשפ"א, 

מתמשכת, שאי הידיעה בה רבה? באלו אופנים היא משפיעה על המיקוד בטיפול   מה קורה לפסיכותרפיה במפגש עם מציאות פנדמית
לאחר שעוגנים מוכרים, כנוכחות פיזית, שפת גוף וממד החוויה בחדר הטיפולים המקוון, נשמטו? האם נוצרה הזדמנות לעבודה  

 ?  ממוקדת ומעמיקה מתמיד בשל עננת הקורונה המשנה סדרי עדיפויות ומאפשרת להתמקד בחשוב
יום עיון זה מאפשר התבוננות על הפסיכותרפיה הממוקדת כפונקציה של השפעת הקורונה ברבדים שונים של הטיפול, המטופל 

 והמטפל וכן על האפשרויות הטמונות, ואלה שצומחות, בעקבותם.      

 התכנסות  9:00 – 8:40

 ראש היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ,חנה סומך ׀  דברי פתיחה  9:15 – 9:00

 חיה חן  ׀  לזכרו של אלי

 , פסיכולוג קליני, מדריך ממוקד. ראש ביה"ס לפסיכותרפיה ד"ר שלמה זלוטניק  ׀  מה למדתי מהקורונה על פסיכותרפיה 10:15 – 9:15
 יישומים קליניים, היו"ר הראשון של האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת

 הפסקה  10:35 – 10:15

, מומחית ברפואת משפחה, אורנה שטטרד"ר    ׀טיפול און ליין בתקופת הקורונה    -"איך אני נראית לך על המסך" 11:20 – 10:35
 להפרעות פסיכוסומטיות בקופת חולים כללית ובקליניקה פרטית פסיכותרפיסטית ממוקדת, מטפלת במרפאה

 מתדיינים: 12:05 – 11:20
 ( ובודותרפיהCFTחמלה ) , פסיכותרפיסט ומטפל זוגי, מדריך, מטפל ממוקד גבו וייס  ׀ ולעטוף בחמלהלפגוש את הפחד 

, פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכותרפיסטית מיה גזית  ׀ התבוננות פסיכודינמית - "בלי חרדה אני עיגול שקוף"
 פסיכואנליטית ואנליטיקאית קבוצתית

, עובדת סוציאלית, מומחית ומדריכה קנדיוטי-ענת שינה  ׀?  שלך במסע מסויים לפרק אותי לצרף תסכימי האם
 קוגניטיבי )איט"ה(, מדריכה בשיקום ברה"ן, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת -התנהגותיבטיפול 

 הפסקה  12:20 – 12:05

  , ליאור גרנותד"ר    ׀על כתיבה ומפגש עם טקסט בימי קורונה כשיטת התערבות ממוקדת    –לכתוב כדי לנוע   12:50 – 12:20
אביב, מנחה קבוצות כתיבה ומלמדת קורסי ביבליותרפיה למטפלים.  -ומשוררת. מטפלת בקליניקה פרטית בתל ביבליותרפיסטית

 (2020מחברת הספר: "כיצד מרפאת הביבליותרפיה? כתיבה, ילדות, שיר" )פרדס ובר אילן, 

 סיכום היום 13:00 – 12:50



 

 

 היחידה ללימודי המשך 

 

 תקצירים

 זלוטניקד"ר שלמה  ׀ מה למדתי מהקורונה על פסיכותרפיה

חוויה  אישית מטלטלת בזמן  קורונה הובילה להבנה עמוקה יותר של טיפול דינמי מתמשך וטיפול דינמי ממוקד ומתמקד, איך להוציא  
 את המרב משלושתם?   

 נעסוק בהתבוננות זו ובאפשרות לנוע בטיפול, גם בשיח וגם במכוונות, בתוך מנעד זה.   

  אורנה שטטרד"ר  ׀טיפול און ליין בתקופת הקורונה  -"איך אני נראית לך על המסך"

- התנהגותית   בעבודה  שהחל,  הטיפול  תהליך.  OCD  של  וסימפטומים  חרדה  הפרעת,  מאגורפוביה  הסובלת  בחורה  של  מקרה  תיאור  יוצג
: כגון לשאלות תתייחס ההצגה. זו תקופה תוך אל וממשיך הקורונה פרצה טרם עוד ליין באון החל, EDT בגישת והמשכו וגניטיביתק

? איך OCD  -שפיע על ההתמודדות עם האגורפוביה והמאיך משבר הקורונה ?  מהבית לצאת מבלי באגורפוביה לטפל אפשר כיצד
ההעברה, וההעברה    –הטיפוליים  אפשר להתייחס לדימוי גוף בטיפול כשרואים רק את הפנים? איך משפיע הטיפול און ליין על היחסים  

 הנגדית? 
 על שאלות אלו ועוד תנסה הצגת מקרה זה לענות.  

   ליאור גרנותד"ר  ׀על כתיבה ומפגש עם טקסט בימי קורונה כשיטת התערבות ממוקדת  –לכתוב כדי לנוע 

הביבליותרפיסטית  תהתה –בימי התפרצות מגפת הקורונה העולמית והסגרים שהביאה עמה, עת נראה שהעולם עצר מלכת 
 והמשוררת ליאור גרנות כיצד ניתן ליצור תנועה נפשית אצל אנשים בזמן קצר באמצעות כתיבה ממוקדת ומפגש עם טקסטים. 

תהיה זו הובילה ליצירת סדנאות כתיבה וירטואליות בנות חמישה שבועות שבהן ניתנו לכותבים הנחיות כתיבה ספציפיות בהשראת  
 שירים שבחרה. 

בהרצאה נתבונן על התהליכים הרגשיים שהתרחשו בסדנאות, במפגש המשתתפים עם הטקסטים הפואטיים ובכתיבתם, ועל האופנים 
רת תנועה נפשית במצב הקיפאון הכללי שנכפה עלינו התערבות ממוקדת במצבי קיפאון ולאופנים שבהם שבהם ִאפשר מפגש זה יצי

 עשויה עבודה מעין זו לתרום בהפשרתם.     

 

 הרשמה ליום העיון
 . מספר המקומות מוגבל. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום

 לנרשמים ישלח קישור למפגש  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEkjxcIksv-9IqIgKEeHM6AxUOFRIREpTRVFGWkFPV09ZQzFLS1hPODdNTi4u

