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  פסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועדפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד

 תכנים שם מרצה נושא 

1 

טיפול דינאמי ממוקד 
 קצר מוער

 

 מר אבישי בן שטרית

היכרות מעמיקה עם גישותיהם של האבות 
קצר מועד המייסדים המרכזיים של טיפול 
 וטיפול דינמי ממוקד.

הקניית כלים בסיסיים, אשר יאפשרו להמשיך 
 למידהדים. להתפתח כמטפלים דינמיים ממוק

מעמיקה של הטיפול הדינאמי והממוקד, כגישה 
השואבת את עקרונותיה מתוך הטיפול האנליטי, 

 אך שונה ממנה במספר עקרונות מהותיים.

2 

 

הדרכה קבוצתית: 
עמדות המטפל לגבי 

 טיפול קצר מועד

 

 גב' רבקה הראל

 מר מיקי דורון

 תר אבישי בן שטרימ

 גב' גלי לוין

 גב' חוה ינאי

 מר אהרון פולט

 פול כולל.יפול ממוקד מול טיט

 עקרון ה"גמישות"

 זור.ימיקוד מול פ

 התמודדות עם התנגדות.

 חוזה טיפולי.

 טרנספרנס בטיפול ממוקד -טרנספרנס וקאונטר

 פול ארוך.יפול קצר מול טימקום המטפל בט

3 

הנחיית עמיתים בטיפול 
 ממוקד

 

 ד"ר זאב וינר

 מר מיקי דורון

 גב' רבקה הראל

 תר אבישי בן שטרימ

 

אימון חי בניהול טיפול ממוקד במסגרת קבוצה 
לשכלול מיומנויות טיפוליות. קורס זה  במטרה 

הנו קורס מתקדם מאפשר אינטגרציה של 
 מודולות ומיומנויות שנלמדו.

4 

סטורית של יסקירה ה
מושגי יסוד 

בפסיכותרפיה מזווית 
 של טיפול ממוקד

 מר אהרון פולט

ינים של פסיכותרפיה על המהות והמאפיה דימע
ממוקדת, תוך סקירה של הגישות השונות 

בפסיכותרפיה והאופן בו ניתן לבצע פסיכותרפיה 
 ממוקדת במסגרתן

 מר מיקי דורון טיפול בטראומה ואובדן 5

ת ידע רחב לגבי תגובות נורמטיביות יהקנ
משבר  אבל, אובדן,ופתולוגיות בעת ובעקבות 

חשיפה לגישתה של ג'ודית לואיז  וטראומה.

 SEE FAR CBT-מודל הימוד . לPE-ו הרמן

 אילן טלד"ר  התמכרות 6

היכרות עם סוגים ואופני ההתמכרות לסמים, 
לאלכוהול, למין ולאינטרנט. טכניקות 
להתערבות ממוקדת ברמה הפרטנית 

 והמערכתית.
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 תכנים שם מרצה נושא 

7 

 

טיפול ממוקד בהפרעות 
 אישיות

 מר אבי שרוף

גישות יסודיות בתיאוריות יחסי  ספרמ תריסק
אובייקט תוך קישור להבנה פסיכודינמית של 

ו מושגים אלו בהמשך יחובר ,הפרעות אישיות
 גישותלעקרונות הטיפול הממוקד בהתאם ל

תוך דיון ביתרונות וחסרונות גישות אלו  שונות,
 מול הטיפול המתמשך. לא

8 
 המיני הטיפול יסודות

 
 גב' מיכל ניר

ת גישות המינית האנושית. למידחקר ההוויה 
ומודלים תיאורטיים רלבנטיים. למידה ותרגול 

של מודלים מעשיים מתקדמים ומיומנויות 
 ייחודיות בטיפול מיני.
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העקרונות והיישומים 
-טיביניגשל הטיפול הקו

התנהגותי בדגש על 
בחרדה  הטיפול

 ובדיכאון

 מר אייל ורשביאק

הכרות מעמיקה עם התאוריה והפרקטיקה של 
קוגנטיבית עם דגש על  -הגישה ההתנהגותית

יישומים טיפוליים מרכזיים. הקורס כולל הכרות 
 תאורטית ומעשית עם שיטות הטיפול.

10 
 יסודות הטיפול הממוקד

 –)קורס מקוצר  בילדים
 טעימה"("

 גב' חיה חן

 גב' גלית אל חדד

הות והמאפיינים של פסיכותרפיה לעמוד על המ
עם ילדים עם הפרעות שונות. במסגרת  ממוקדת

הקורס יילמדו טכניקות אבחון והתערבות עם 
 דרכת הורים.ילדים לצד שימוש בה

11 

פסיכופתולוגיה ואבחון  
בהקשר של טיפול קצר 

 מועד

 

 מר אבי שרוף

הקורס יעסוק בחשיבה האבחונית ומיון 
פורמליות בצד סטרוקטורליות,  –ההפרעות 

 ךפסיכודינמיות והתפתחותיות. כמו כן תיער
תולוגיות סקירה שיטתית של ההפרעות פסיכופ

 שונות.

תובא הצגת התמונה הקלינית בצד השקפות 
הדינמיקה של  תתאורטית שונות להבנ

התופעות. יוצע  הדגש המרכזי הרלוונטי 
ה לעבודה טיפולית תתאמה תלהפרעה  ומיד

 ממוקדת.

12 
טיפול ממוקד במצבי 

 בריאות קיצוניים
 ד"ר איתן נחשוני

-פרקים ברפואה פסיכוסומטית: פסיכו
 אונקולוגיה.-קרדיולוגיה ופסיכו

13 
כרונות מוקדמים יז

 )סדנא(
 הגב' חיה חן

כרונות מוקדמים ילימוד והתנסות בשימוש בז
 בחון וטיפול בגישות ממוקדותכמקור מידע לא

 


