
סדרת מפגשים אונליין תשפ"ב 2022
המפגשים יערכו בשעה 20:00 | עלות כרטיס: 35 ש"ח | להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

מראיינים: 
ד"ר עופר מאורר, פסיכולוג קליני וראש תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה, וד"ר מיכל שיינברג-טז, פסיכולוגית ומרצה בתכנית

 
                             

 

              

23 במאי - דן יוז
Attachment Focused Family 

Therapy
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

1 ביוני - אסתר פרל
The State Of Affairs
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

23 ביוני - פרופ' אד טרוניק
The Power of Discord
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

                 לשאלות כתבו לנו >>

Register-therapy@idc.ac.il 

  >> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

28 בפברואר - אלסנדרו כרמליטה
Mindful Interbeing Mirror
Therapy
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

מועדון הספר האינטגרטיבי
The Integrative Book Club

תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה 
בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה ובמרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) 

 

21 במרץ - ג'ורג' פולר
Emotionally Focused Family
Therapy
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

26 באפריל - דב דנה
The Polyvagal Theory in
Therapy
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

12 ביולי - ג'ודית בק
Cognitive Behavior Therapy
>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

  3 בפברואר 

ננסי מקוויליאמס
 Psychoanalytic 

                            Supervision
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מאז ומתמיד היו ספרים חלק בלתי נפרד מעולמם של מטפלות ומטפלים. אין הדבר

מפתיע, שהרי חווייתם של מטפלות ומטפלים רבים היא של עשייה מקצועית

מבודדת ובדלתיים סגורות, עשייה עליה כמעט ואיננו מדברים, וכמעט שלא

משתפים בה. הספרים שעוסקים בפסיכותרפיה מאפשרים לנו הקוראות להתקרב

ולהשתתף בחוויית המעשה הטיפולי. לא פלא, אם כך, שמדף הספרים בתחום

הפסיכותרפיה אינו מפסיק להתרחב, ועמו גם הסקרנות שלנו, והרצון להרחיב את

עולמנו, את עצמיותנו, את מיומנויותינו הטיפוליות. 

 

מועדון הספר האינטגרטיבי מבית תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה הינו

מסגרת מכילה וגם מאתגרת, מרחב פתוח ומתהווה, שיאפשר לכולנו יציאה

מהבידוד, וגם ליווי משותף בתהליך הקריאה וההתפתחות האישית של מטפלות

ומטפלים אינטגרטיביים בישראל. המועדון ישים דגש על ספרים עכשוויים

ומכוננים בעולם הפסיכותרפיה בכלל והפסיכותרפיה האינטגרטיבית בפרט,

טקסטים שמנסים לעשות אנליזות וסינתזות חדשות ומסעירות, ספרים שמעניינים

אותנו, ושאנו מקווים שיעניינו גם אתכן. בתדירות של אחת לחודש לערך, ניפגש

עם מיטב המחברות והמחברים של ספרים פורצי דרך לראיונות אישיים ומעמיקים

אודות כתיבתן, ואודות האינטגרציה האישית שלהן. 

 

 

 

מועדון הספר האינטגרטיבי
The Integrative Book Club

תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה 
בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה ובמרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) 

 



3 בפברואר - ננסי מקוויליאמס
ספרה החדש של ננסי מקוויליאס, המחברת של "התנ"ך" של החשיבה הדיאגנוסטית

הפסיכואנליטית, עוסק בהדרכה על טיפול. במפגש עמה נעסוק בתהליכי הכתיבה של

ספריה, בהתפתחות חשיבתה המקצועית לאורך השנים, ובאינטגרציה האישית שלה כפי 

שמתבטאת בעשייתה הטיפולית ובספריה.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן
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21 במרץ - ג'ורג' פולר
ספרו של ג'ורג' פולר, מבכירי המנחים והמטפלים בתחום הטיפול הזוגי 

ממוקד הרגש EFT מבית מדרשה של סו ג'ונסון, עוסק ביישומיו 

של מודל ה-EFT לתחום הטיפול המשפחתי. נשוחח עמו אודות 

קרעים התקשרותיים במשפחה, ואופני הריפוי שלהם בעזרת 

המודל האינטגרטיבי של סו ג'ונסון.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

 
 

28 בפברואר – אלסנדרו כרמליטה
ספרו של אלסנדרו כרמליטה (יחד עם מרינה צ'ריאו) עוסק במודל 

הטיפולי האינטגרטיבי והמסעיר אשר יצרו יחדיו - MIMT - ואשר 

במרכזו עבודה חוייתית מול מראה. ספרם הראשון מציג את 

התיאוריה ואת אופני היישום בפועל של MIMT, ובשיחה נעסוק 

בשאלה כיצד הגיעו לרעיון העבודה מול מראה, למי היא 

מתאימה, ואיך עושים את זה.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן
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23 במאי - דן יוז
ספרו של דן יוז שעוסק בטיפול משפחתי ממוקד התקשרות, הינו פנינה

אינטגרטיבית יוצאת דופן בכך שהוא משלב ידע התפתחותי, 

תיאוריית התקשרות ועבודה עם רגשות באופן בהיר, נגיש ומתאים 

לעבודה עם משפחות מכל הסוגים. בראיון נעסוק באינטגרציה 

האישית של המחבר לאורך שנות התפתחות חשיבתו, ובאופני 

היישום של המודל.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

 
 

26 באפריל - דב דנה
ספרה של דב דנה עוסק בישומים הקליניים של התיאוריה הפוליוגאלית 

של סטיבן פורג'ס לעבודה טיפולית. במיומנות של קלינאית בכירה 

ומנוסה, ובדייקנות ורגישות מעוררות התפעלות, היא מצליחה 

במלאכת התרגום של מורכבויות מעולם מדעי המוח אל העבודה הקלינית 

היומיומית שלנו.

 

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

 
 

סדרת מפגשים אונליין - 2022 תשפ"ב
המפגשים יערכו בשעה 20:00 בזום | עלות כרטיס: 35 ש"ח

להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן
 

https://www.eventer.co.il/bookclub
https://www.eventer.co.il/bookclub
https://www.eventer.co.il/bookclub


23 ביוני - פרופ' אד טרוניק
אין כמעט מטפל/ת שלא שמעו על ניסוי ה-Still Face שיצר פרופ' אד 

טרוניק במעבדתו באוניברסיטת הרווארד. מאז ועד היום הוא מרחיב את 

האופנים שבהם מטפלים מבינים את חשיבותם המכרעת של קשרים 

מוקדמים, ובמיוחד את חשיבות ה-Repair בעקבות קרע ביחסים. 

ספרו החדש מבהיר עד כמה איחוי קרעים מרכזי בבניית 

היכולת לקיים מערכות יחסים הרמוניות.

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן

 
 

1 ביוני - אסתר פרל
ספריה של אסתר פרל מהווים מקור השראה בלתי נדלה למטפלות 

ומטפלים ברחבי העולם, המתמודדים עם שאלות מורכבות שנוגעות 

לבגידה במסגרת יחסים אינטימיים. הדיון שהיא מציעה מעביר את 

המוקד אל משמעויות ואפשרויות חדשות, ומזמין את כולנו אל 

מסע בטריטוריות מעוררות חשש והתרגשות גם יחד.

.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן
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12 ביולי - ג'ודית בק
מחלוצות ה-CBT, וממשיכת דרכו המובהקת של אביה ארון בק ז"ל, 

בק מהווה מקור של השראה לדורות של מטפלות שמשתמשות במודל 

כדי להביא לתוצאות טיפוליות מרשימות. נשוחח עמה על 

פיתוחים אחרונים של המודל כפי שמתבטאים במהדורה ה-3 של 

ה"תנ"ך" של ה-CBT, וגם על האפשרות לשימוש במודל כבסיס 

לאינטגרציה טיפולית.

 

>> להרשמה והזמנת כרטיסים לחצו כאן
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על המראיינים...
 

ד"ר שיינברג טז מיכל היא פסיכולוגית, מדריכה ומרצה בתכנית הגל החדש 

בפסיכותרפיה באוניברסיטת רייכמן, ובתואר שני לתרפיה באומנויות 

בסמינר הקיבוצים. עבודתה אינטגרטיבית ומשלבת חשיבה 

דינמית, לצד המשגות פילוסופיות- ביקורתיות, והמשגות ממוקדת 

רגש, קשר וחוויה. בעלת הכשרה במספר גישות מבוססות מחקר וחוויה: 

 (EFT) טיפול ממוקד רגש ,(ST) בגישת סכמה תרפיה ISST מוסמכת

וטיפול ממוקד חוויה (AEDP) . מטפלת בקליניקה בנוה צדק תל אביב. 

 

 

 
 

 
ד"ר עופר מאורר הוא פסיכולוג קליני ומרצה לפסיכולוגיה ופסיכותרפיה, מנהל 

תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה באוניברסיטת רייכמן, וממקימי המכון 

הישראלי לסכמה תרפיה. בוגר תכנית הכשרה ארבע-שנתית למטפלים 

בגישה ההתייחסותית, ושל תכנית ההסמכה הבינלאומית בסכמה תרפיה 

עם וונדי בהארי וג'פרי יאנג. היו"ר היוצא של הפורום הישראלי 

לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מייסד ומנהל של 'צוות מטפלים 

גיי-פרנדלי', מרצה ומדריך בתוכניות לימוד שונות בארץ ובחו"ל, מטפל 

ומדריך בקליניקה פרטית ואונליין. 
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