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 ג"התשע, באייר א"כ
 3102 מאי 10

           36556502  

 יום עיון

 "הלכה למעשה -טיפול קצר מועד ממוקד ותחום בזמן ": בנושא
 

 ..13:1-.3:1.בין השעות  11.2.6.11ש שיבא בתאריך "יום העיון יתקיים במרכז ההדרכה שבמרכז הרפואי ע

 .כולוגים המועסקים במסגרות הציבוריות לבריאות הנפשמיועד לפסייום העיון 
 
 

 8תוכנית יום העיון
 
 .3:..-.3:1.  התכנסות וכיבוד קל 

 

 .3:1.  וממונה על רישוי פסיכולוגים פסיכולוגית ארצית -ימימה גולדברג -דברי פתיחה וברכות 
 

 .3:83-1.:13  הצגת טיפול קבוצתי -רושיםטיפול קבוצתי בילדים להורים ג-התערבות קבוצתית תחומה בזמן.  
 .ן בנתניה"במרפאה לברהמתמחות  -אלונה דינאי ונעם קנולר 8מציגות

במרכז ו ן גהה"סגורה למבוגרים במרכז לברהפסיכולוג  קליני אחראי במחלקה  -ר עמית פכלר"ד8 מנחה הדיון
 .ילדים הורים בסיכון פתח תקווה

( וינייטות)ההרצאה תלווה בדוגמאות . התבוננות בסוגיות שונות תוך, יוצג טיפול קבוצתי בילדים להורים גרושים
 . ובדיון בהשתתפות הקהל

 

 1.:13-1.:1.  הפסקה וכיבוד קל. 
 

 1.:1.-16:..  "יבי במטופלת במשבר חרדתי דיכאוניהמשגה והבניה של טיפול התנהגותי קוגניט". 

לשעבר מנהלת  ,"אברבנאל"ש "בריאות הנפש עבמרכז ל CBTרכזת תחום  ,פסיכולוגית קלינית בכירה -אילנה גרנק
 .היחידה להפרעות חרדה

 

 16:..-11:1.  "מיקוד ותחימת זמן ,משאלות ,צרכים". 
תל אביב לשעבר  'מורה בתוכנית לפסיכותרפיה אונ,תפסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתי -אילנה לאור

 .מנהלת מכון רמת אביב
טיפול בו המסגרת והתוכן מהדהדים זה את  יהיהתחום בזמן ההטיפול הממוקד ושהצגת המקרה תעסוק באפשרות 

משך הטיפול  ,משא ומתן בין המטפל למטופל ביחס לקביעת מוקד הטיפול המתארותת וקליני נה דוגמאותתוצג .זה
 .ואקטיביות המטפל
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 11:1.-18:..  כיבוד קל -הפסקת צהריים. 

 

 18:..-13:1.  "בחירת מוקד בטיפול קצר מועדאומנות -מתמקדים במוקד." 
בעבר מנהלת הוסטל לטיפול בפוסט  .ל"בצה הלת מרפאת קבעמנ. פסיכולוגית קלינית מדריכה -גילת קפלן. דר

 .משק בין פסיכואנליזה לתופעות חברתיותיכותבת ומרצה בתחומים הקשורים למ. פסיכוטים
 
 
 
 

 . sara.kritzman@mky.health.gov.il:  אך מחייבת הרשמה בכתובת, ההרשמה אינה כרוכה בתשלום
 
 

 
 .מומלץ להקדים להירשם בשל מספר המקומות המוגבל 

 
 
 

למרות )ח המשרד ולפיכך נודה אם מי שאינו מתכוון להגיע "נבקש להביא לידיעתכם כי יום העיון כרוך בעלויות ע
 .מ שנוכל להתארגן בהתאם"נו מבעוד מועד עיודיע ל( שנרשם
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