
בית פתוח אונליין
תכנית הגל החדש בפסיכותרפיה

מסלול ליבה מבוגרים – מסלול ליבה ילדים, נוער והורים
אנו שמחים להודיע לכל המתעניינים והמתעניינות בהרשמה ללימודי פסיכותרפיה בת זמננו באחד ממסלולי הליבה בתכנית 
הגל החדש החדש או באחד מקורסי הבחירה שלנו על סדרת מפגשים מרתקים עם כמה מהמרצים והמרצות בתכניתנו. 
במפגשים הללו המרצים יתארו לעומק את המודלים שאותם ילמדו ויחלקו תובנות מעבודתם הטיפולית ומהשימושים הקליניים 

השונים של המודלים הללו: סכמה תרפיה, AEDP, EFT זוגי, DBT ועוד!!
המפגשים יתקיימו בשבועיים הקרובים – ראו מועדים להלן - וניתן יהיה להצטרף אליהם בשידור חי באמצעות תכנת זום 

https://us02web.zoom.us/j/7223241737  :בלינק הזה
יהיה ניתן לצפות במפגשים מאוחר יותר באתר האינטרנט של התכנית בלינק הזה:

https://www.idc.ac.il/he/schools/psychology/nw/pages/home.aspx

מועדי המפגשים אונליין עם מרצים/ות ממסלול הליבה מבוגרים
ד"ר איתי שוב-עמי – סכמה תרפיה  |  יום א'  19.4  בשעה 14:00

סכמה תרפיה )Schema Therapy( הינה שיטת טיפול חדשנית שהתפתחה לכדי טיפול אינטגרטיבי ייחודי המותאם 
לכל קשת הפרעות האישיות וכן לקשיים רגשיים ובין-אישיים מתמשכים. 

גב' נטע עופר – AEDP  |  יום ב'  20.4  בשעה 09:00
AEDP )טיפול חווייתי דינמי מואץ( היא גישה חדשה ואינטגרטיבית שפותחה על ידי הפסיכולוגית האמריקאית ד"ר 

דיאנה פושה לטיפול בפגיעות וטראומות שנובעות ממערכות יחסים מוקדמות. 
גב' עפרה קולא – לא לבד על הספה – טיפולים ממוקדי רגשות בזוג ובמשפחה  |  יום ג'  21.4  בשעה 13:30

בקורס זה נחשף לעיקרים התאורטיים והקליניים של גישות ממוקדות-התקשרות, במטרה לאפשר התנסות בעבודה 
טיפולית מסוג זה ולשלב את עקרונות הטיפול ממוקד הרגש וההתקשרות בעשייה הטיפולית. 

ד"ר נירית אברהם – לתקן ברגש: תובנות טיפוליות מהמחקר על רגשות  |  יום ה'  23.4  בשעה 16:30
בקורס נפתח מרחב התבוננות על רגשות, המחקר הנוירופסיכולוגי על רגשות, תובנות טיפוליות הנגזרות ממחקר 

הרגשות. נתייחס לסוגי רגש שונים, לאופני עבודה מובחנים ודרכים למנף את תהליך הריפוי. 

מועדי המפגשים אונליין עם מרצים/ות ממסלול הליבה ילדים, נוער והורים
גב' שרון לוריא – טיפול דיאלקטי התנהגותי DBT עם ילדים ונוער  |  יום א'  26.4  בשעה 12:00

טיפול דיאלקטי התנהגותי )DBT( הוא טיפול אשר פותח בארה"ב על ידי פרופ' מארשה לינהן ויושם תחילה לטיפול 
בהפרעת אישיות גבולית ובהתנהגות אובדנית. בקורס הנוכחי נעסוק בישומי המודל לעבודה עם ילדים ונוער. 

גב' שלי זאנטקרן – סכמה תרפיה עם ילדים ונוער  |  יום ב'  27.4  בשעה 10:30
סכמה תרפיה פותחה על ידי יאנג עבור מבוגרים עם הפרעת אישיות. בעשור האחרון הגישה עברה התאמות נרחבות 
לעבודה עם ילדים ומתבגרים מתוך ההבנה שסכמות מרכזיות נוצרות בילדות וניתנות להשפעה כבר בגיל מוקדם. 

גב' עדי רון מיארה – טיפול בהורות בגישת סכמה תרפיה  |  יום ה'  30.4  בשעה 14:00
הקורס יאפשר יצירת הבנה אינטגרטיבית של הורות במונחים של מודל הסכמה תרפיה, ליצור מפה של הכוחות 

והקשיים בהורות, ולאפשר בניית דרכי טיפול אפקטיביות ויחודיות למודל זה. 
ד"ר חביבה איל – טיפול משפחתי אינטגרטיבי  |  יום א'  3.5  בשעה 17:00

הקורס בטיפול משפחתי המבוסס על אינטגרציה של גישות תרפויטיות שונות להמשגה ועבודה מערכתית וישלב 
למידה של עקרונות הטיפול המשפחתי והזוגי עם התנסות מעשית במיומנויות טיפוליות יחודיות לטיפול המשפחתי. 

https://us02web.zoom.us/j/7223241737
https://www.idc.ac.il/he/schools/psychology/nw/pages/home.aspx

