
התוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד 
יום שלישי ט‘ בשבט תש“פ ה- 04.02.2020

באולם בק‘ (בניין 410, קומת קרקע), באוניברסיטת בר-אילן.

טיפול בהפרעת אישיות תלותית והימנעותית
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

וביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד - היחידה ללימודי המשך בבר אילן

מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון בנושא טיפול דינמי ממוקד
מרצה אורח: דר' פרוציו אוזימו מאוניברסיטת מילאנו

ביום העיון דר' אוזימו יראה באמצעות וידאו את הקשר בין רגשות אדפטיביים ואיתותים גופניים של חרדה. 
היכולת לקרוא איתותים אלו מהפגישה הראשונה מאפשרת:

א. חשיפה של רגשות הקשורים בטראומת התקשרות שהינם מקור הסבל של המטופל.
ב. להאיץ את התהליך הטיפולי.

דר' אוזימו יראה הפעם במיוחד את האינטראקציה בין המטופל למטפל באופן איטי והאינטראקציה תוסבר 
בצורה מפורטת.

מנחים: מר מיקי דורון ומר אבישי בן שיטרית

              08:30   התכנסות וכיבוד קל

              09:00   ברכות

              09:15   לזכרו של אלי חן

16:00  - 09:30   ד“ר פרוציו אוזימו

יום העיון מיועד למטפלים פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עו“סים,

קרימינולוגים קליניים ומטפלים באומנות.

שימו לב - ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית

|  המחיר ליום העיון: למומחים 350 ש“ח - למתמחים 250 ₪  |
|  לחברי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת 200 ש“ח  |

| לתלמידי ולסגל התוכנית בעבר ובהווה חינם | 
|  המחיר כולל כיבוד קל  | נדרשת הרשמה מראש של כל המעוניינים  |
  | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בלבד  |  מס‘ מקומות מוגבל  |

פרטים והרשמה בטלפון 0526567017 ניתן לשלוח הודעת ווצאפ.

* Intensive Experiential - Dynamic Psychotherapy Association
בנוסף לימי העיון תתקיים קבוצת הדרכה מסביב ליום העיון בגישת ה – EDT  בהנחייתו של דר' אוזימו. 

לפרטים ניתן לפנות ליונתן דרורי 0546551081.  

הגישה הטיפולית: 
הטיפול הדינמי החוויתי (Experiential Dynamic Therapy)(EDT) , הינו מטרייה של גישות פסיכותרפואיטיות 

החולקות מרכיבים משותפים חשובים. כל הגישות הנ"ל הושפעו מעבודתו האורגינאלית של דאבנלו, 
הנקראת: "פסיכותרפיה דינמית אינטנסיבית (ISTDP)". גישת ה-EDT  מדגישה את החוויה הפסיכו-פי־

זיולוגית של רגשות "אסורים", כגורם המרכזי המאפשר ריפוי של העצמי. לפי מודל טיפולי זה, הפגיעה 
ביחסי התקשרות מוקדמים, הינה הגורם המכריע ליצירת הפסיכופתולוגיה, וקשר משמעותי אמיתי עמוק 

עם המטפל, הינו גורם מכריע לתהליך הריפוי (בשילוב עם הטכניקה). גישה תיאורטית זו מושתתת על 
עקרונות פסיכודינמיים, כפי שמומחשים ע"י המשולשים של מלאן: זיהוי מדויק של ההגנות, חסימה של 

כוחות פנימיים של הרס עצמי וויסות החרדה. הכרות מעמיקה עם גורמים אלה הינה קריטית להאצת 
התהליך הטיפולי, בהשוואה לגישות פסיכודינמיות אחרות. 

המנחה:
.EDT-ד"ר אוזימו הינו הנשיא הראשון של האגודה הבינלאומית של טיפול ה

,(IE-DP) הוא המחבר של גישת הטיפול הדינמי החווייתי האינטנסיבי
המבוסס על עבודתו החלוצית של חביב דבנלו

 דבנלו פיתח רצף של התערבויות טכניות ספיציפיות, שמטרתן לטפל
בהגנות על מנת לעורר את הרגש "האסור". מחקרים קליניים של ד"ר אוזימו

עם מלאן, וכן של בולבי ומקאלו (McCullough), גרמו לו להדגיש את החשיבות
של אופי ה- real relationship בין המטפל למטופל, כאינדיקטור לבחירה של

סוג ההתערבות. ד"ר אוזימו אימן מטפלי ומדריכי EDT רבים בארה"ב, אנגליה,

יום העיון השנתי לזכרו של אלי חן


