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.  הפסיכולוגיה היא תחום מדעי מתפתח המצמיח חידושים רבים

פסיכולוגים נדרשים לאורך שנות עבודתם להמשיך וללמוד על מנת להתעדכן ולשמור  
יזם משרד הבריאות מרכז הכשרות חדש  , לשם כך. על כשירותם המקצועית

.אוניברסיטת אריאל בשומרוןללימודי חוץ של ידי היחידה המנוהל על , לפסיכולוגים

במסגרת מרכז ההכשרות מפותחות ומרוכזות השתלמויות מקצועיות בתחומים 
בכל תחומי ההתמחות הקשורים , מומחים ומדריכים בפסיכולוגיה, למתמחים, מוגדרים

.למערך בריאות

חשיבה ורכישת מיומנויות  , למידה, מרכז ההכשרות נועד לאפשר מרחב למפגש
,  הקשורים לעבודת הפסיכולוג, בנושאים שייקבעו בכל שנה על ידי משרד הבריאות

.בהקשרים השונים של מערך הבריאות הציבורי

מרצה בכירה  , פסיכולוגית שיקומית מומחית, עידית שלור''דהמרכז מנוהל אקדמית על ידי 
בשומרוןבמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל

תנאים ונהלים
.לעובדים בשירות הציבורי בהתאם לנהלי הוועדהש"לגמוההכשרות במרכז יוכרו •
₪ 300-עבור מתמחה ו₪ 200הרישום להשתלמות כרוך בתשלום דמי רישום של •

.לא יינתן החזר כספי עבור דמי הרישום, במקרה ביטול. מדריך/ עבור מומחה
או נמצאים בתהליך /הרישום להשתלמויות יתאפשר לרשומים בפנקס הפסיכולוגים ו•

.התמחות או בעלי רישיון מומחה ומעלה
פסיכולוגים בהתמחות יכולים להירשם לכל היותר לשתי השתלמויות בשנה  •

.אקדמית נתונה

.ח''טל. הזכות לשינויים שמורה לאוניברסיטת אריאל בשומרון ולמשרד הבריאות

אודות המרכז



שלום לכולם

החוברת  . חוברת זו היא עוד צעד מתקדם במיסוד והטמעה של המרכז להכשרות לפסיכולוגים של משרד הבריאות

פרסום חוברת זו . ומאפשרת התארגנות מקדימה לתכנון ורישום2022מפרטת את ההשתלמויות המתוכננות לשנת 

ר עידית שלו והן "ד, מתאפשר הן בזכות עבודתה המושקעת והאינטנסיבית של המנהלת המקצועית של המרכז

. מיה אורון' בזכות התשתית והארגון של צוות היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל בראשותה של גב

.2022תודה והערכה לכל העוסקים במלאכת בניית תכנית ההשתלמויות של שנת ,  ובראשית דברי

התכנית תיתן  מענה לצרכי השטח ולקידום  .  תכנית ההשתלמויות השנתית פותחה לשם מתן מענה למספר מטרות

פסיכולוגיה  , טיפול בהורים. נושאים משמעותיים אשר הועלו על ידי הפסיכולוגים שפועלים במערכות בריאות שונות

התכנית . גוף ונפש הם השתלמויות שפותחו בעקבות פניות אלה, טיפול בנפגעי תקיפה מינית, של הגיל השלישי

המיועדת  , השתלמות זו. תשמר את מסורת השתלמויות המתמחים שהתקיימו במשרד הבריאות מזה שנים רבות

בשנתיים הקודמות עסקנו בטיפול ובאבחון והשנה תיוחד  . תתקיים בתל אביב ובבאר שבע השנה, למתמחים בלבד

התכנית תיתן מענה גם לצרכי ההכשרה שהוצגו . ההשתלמות המרכזית להעמקה והרחבה בתחום הפסיכופתולוגיה

י הועדות המקצועיות וגורמים נוספים ומהם פותחו ההשתלמויות הנוגעות להתפתחות הפסיכותרפיה ופיתוחיה בני "ע

.זמננו וכן ההכשרה הייחודית למדריכים

לגוון ולנסות להתאים  , המתקבלים לגבי ההשתלמויות ופועלים בהתמדה לשפרבמשוביםאנחנו מעיינים בקפידה 

.לצרכים המרובים

ומאחל  , אני מקווה מאוד שהתוכנית תממש את הפוטנציאל הטמון בה לטובת קידום ופיתוח מקצועי של הפסיכולוגים

.לכל המשתתפים בהשתלמויות הנאה והרחבת הידע

שלכם

גבי

דבר הפסיכולוג הארצי



שלום לכולם

הקורסים בחוברת הם כמו פסיפס דינמי של דיאלוג בין מומחים בתחומי תוכן שונים  

תכני הקורסים הורכבו באמצעות שיח עם אנשי אקדמיה ופסיכולוגים בכירים  . בפסיכולוגיה

ביטוי ודיאלוג בין התחומים השונים  , זאת כדי לאפשר היכרות. מתחומי מומחיות שונים

.בתוך מסגרת הנושאים שהצורך בהם עלה מהשדה, ובתוכם

לאפשר העשרה לכל  , השתדלנו להתייחס לנושאים המרכזיים, מתוך מגוון אפשרויות הפיתוח

.אחד בתחומו והצצה לנקודות מבט שונות או משלימות

הגמישות והיצירתיות שביטאו  , התקשורתיות, אני מודה למפתחי הקורסים על המקצועיות

תודה ליועצים מתחומי המומחיות השונים שניאותו לשוחח ולכוון למומחים  . בשלבי הפיתוח

בניסיונם  , וכמובן תודה למרצים שהתגייסו בזמן קצר לשתף במיטב החומרים. רלבנטיים

.ובכך היו שותפים גם לפיתוח וגם לביצוע, או ביצירתם המקורית, הקליני המשובח

להיחשף  , להעשיר את עצמכם בתחומים רלבנטיים, אתם מוזמנים להירשם לקורסים

.לתחומים נוספים ולהיות שותפים בשיח

להתראות

עידית

דבר המנהלת האקדמית



תוכן עניינים
באר שבע  חיפה  תל אביב  

סוגיות עכשוויות בפסיכופתולוגיהעבודה טיפולית עם הוריםסוגיות עכשוויות בפסיכופתולוגיה

הפסיכולוגיה של הגיל השלישי

פיתוחים בני זמננו בפסיכותרפיה

המעשה הטיפולי  : מפרויד ועד ימינו

בגישות העכשוויות בפסיכואנליזה

אתגרים ושימושים בהדרכה, גישות

עבודה טיפולית עם הורים

גוף ונפש בפסיכולוגיה

טראומה מינית ות/טיפול בנפגעי

מורכבת

להצטרפות  
לרשימת 
התפוצה

https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d/


,  עכשויותטיפולי ומחקרי בפסיכופתולוגיה  תוך התייחסות לסוגיות , השתלמות זו באה להרחיב את הידע האבחוני

נתייחס לסוגיות אבחנתיות וטיפוליות  . ידע מדעי וניסיון המיושמים בפרקטיקה במגוון גישות אבחוניות וטיפוליות

דכאון  , הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, נדון בהפרעות חרדה. עכשוויות הנוגעות לפסיכוזה ולהפרעות אישיות

ממשק טראומה ולקויות  , אוטיזם, נתייחס ליחסי האכלה והפרעות אכילה בינקות ובגיל הרך. והערכת סיכון אובדני

ילמדו סוגיות הנוגעות  . לקויות למידה וסוגיות הנוגעות לסמכות הורית ופסיכופתולוגיה, התפתחותיות בגיל הרך

אבחון וטיפול  , ממשק פסיכופתולוגיה ונוירופסיכולוגיה, לתפקיד הפסיכולוג במיון פסיכיאטרי ובשיקום פסיכיאטרי

נדון בסוגיות הנוגעות לאבחון פסיכופתולוגיה רגיש , בנוסף. התמכרויות וטיפול בכאב, בחולים פסיכוסומטיים

.תרבות ואסטרטגיות אבחון והתמודדות עם האדרת סימפטומים

מתמחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

11.08.22, 20.07.22, 15.06.22, 25.05.22, 26.04.22, 22.03.22, 08.02.22, 19.01.22:  מועדים

, גסטהלטרמר בעז , יורם בראב' פרופ, ר שירי בן דוד''ד, ר דנה ארהד וייס''ד, ר ניסים אבישר''ד: מרצים

, פסח ליכטנברג' פרופ, ר אילן טל''ד, ר סמי חמדאן''ד, ר אייל חלד''ד, ויגליןר דינה ''ד, יונתן הפרט' פרופ

שוסלר רונית ''ד, ר דנה צור ביתן''ד, מר עידן עמיאל, ר אריאלה עילם''ד, ר יעקב עזרא''ד

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

ר עידית שלו''ד: ניהול מקצועי

סוגיות עכשוויות בפסיכופתולוגיה  
באר שבע–

https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9b/


,  עכשויותטיפולי ומחקרי בפסיכופתולוגיה  תוך התייחסות לסוגיות , השתלמות זו באה להרחיב את הידע האבחוני

נתייחס לסוגיות אבחנתיות וטיפוליות  . ידע מדעי וניסיון המיושמים בפרקטיקה במגוון גישות אבחוניות וטיפוליות

דכאון  , הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, נדון בהפרעות חרדה. הנוגעות לפסיכוזה ולהפרעות אישיותעכשויות

ממשק טראומה ולקויות  , אוטיזם, נתייחס ליחסי האכלה והפרעות אכילה בינקות ובגיל הרך. והערכת סיכון אובדני

ילמדו סוגיות הנוגעות  . לקויות למידה וסוגיות הנוגעות לסמכות הורית ופסיכופתולוגיה, התפתחותיות בגיל הרך

אבחון וטיפול  , ממשק פסיכופתולוגיה ונוירופסיכולוגיה, לתפקיד הפסיכולוג במיון פסיכיאטרי ובשיקום פסיכיאטרי

נדון בסוגיות הנוגעות לאבחון פסיכופתולוגיה רגיש , בנוסף. התמכרויות וטיפול בכאב, בחולים פסיכוסומטיים

.תרבות ואסטרטגיות אבחון והתמודדות עם האדרת סימפטומים

מתמחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

27.07.22, 06.07.22, 08.06.22, 25.05.22, 27.04.22, 29.03.22, 23.02.22, 26.01.22:  מועדים

,  יונתן הפרט' פרופ, יורם בראב' פרופ, ר שירי בן דוד''ד, ר דנה ארהד וייס''ד, ר ניסים אבישר''ד: מרצים

, ר יעקב עזרא''ד, פסח ליכטנברג' פרופ, ר אילן טל''ד, ר סמי חמדאן''ד, ר אייל חלד''ד, ויגליןר דינה ''ד

שוסלר רונית ''ד, קיויתיר יוגב ''ד, ר דנה צור ביתן''ד, עידן עמיאלמר , ר אריאלה עילם''ד

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

ר עידית שלו''ד: ניהול מקצועי

סוגיות עכשוויות בפסיכופתולוגיה  
תל אביב–

https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9b/


תוך התייחסות  , ההשתלמות תסקור את המאפיינים הפסיכולוגיים ההתפתחותיים המאפיינים את הגיל השלישי

ותופעות פסיכולוגיות  , דחק, נתייחס להשפעת טראומה בטווח החיים. להיבטים נוירופסיכולוגיים ובריאות הנפש

יוצגו גישות להתערבות פסיכולוגית  . גיל סובייקטיבי ותפיסת מוות על התמודדות פסיכולוגית, גילנותכגון 

התערבות לקראת סיום החיים וטכניקות ריאיון תוך התייחסות  , התנהגותית, קוגניטיבית, נרטיבית, פסיכודינמית

הזכויות המשפטיות של הזקן , יושם דגש על היבטים תעסוקתיים לאחר פרישה. למאפייני האוכלוסייה הייחודיים

.מבט על קשרים רומנטיים קיימים וחדשים ומיניות בגיל השלישי, וכמו גם

מתמחים בפסיכולוגיהמומחים: קהל יעד

25.04.22, 04.04.22, 28.03.22, 10.03.22, 28.02.22, 14.02.22, 31.01.22:  מועדים

ר גיל  ''ד, ברונרגילה ' גב, יורם בראב' פרופ, אור-ר טל שני''ד, ר איילה בלוך''ד, יובל פלגי' פרופ: מרצים

,  לוצמןר מירה ''ד, אבידורר שרון ''ד, יעל וקסמןר''דד ''עו, טור-ר ליאורה בר''ד, בודנראודי ' פרופ, סוזין

ר מיכל פוני''ד, ליבליךעמיה ' פרופ, ר שירלי אלון''ד, ר מרטין אורבך''ד

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

ר עידית שלו''ד: ניהול מקצועי

הפסיכולוגיה של הגיל השלישי

https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-2/


מטרת  . בתקופתנו אנו עדים לפיתוח של מגוון שיטות טיפול על בסיס מודלים תיאורטיים וממצאי מחקר

לגבי כל שיטה נתייחס לתשתית התיאורטית  . ההשתלמות היא להתוודע אל מספר שיטות טיפול מרכזיות

.יוצגו דוגמאות טיפוליות מתחומי מומחיות שונים. והמחקרית שלה ולעקרונות ההתערבות הנובעים ממנה

מתמחים ומומחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

13.07.22, 29.06.22, 10.06.22, 18.05.22, 13.04.22, 09.03.22, 17.02.22:  מועדים

ר  ''ד, חמיאלדני ' פרופ, גל גפן' גב, גולדברטר אנה ''ד, כליפה-ר ערן בר''ד, מר אבישי בן שטרית: מרצים

ר בן שחר''ד, אשכול רפאלי' פרופ, ר יפעת כהן''ד, יפתח יובל

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

עידית שלור''ד: ניהול מקצועי

פיתוחים בני זמננו בפסיכותרפיה

https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94/


מטרת ההשתלמות היא לאפשר למשתתפים לחזור ולעיין ביסודות התיאורטיים של הזרמים המרכזיים  

בכל אחד מהזרמים  . בפסיכואנליזה בת זמננו ובנגזרות הפרקטיות שלהם בטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית

מהם הממדים המרכזיים המשמשים להמשגה ולהבנה  , נתוודע אל הנחות היסוד והעקרונות של הגישה הטיפולית

.  ההתערבויות הנובעות מהגישה וכיצד מתחוללים שינויים לפי גישה זו, העמדה הטיפולית המתבקשת, של מקרה

.מסלול זה יאפשר לחשוב על הייחודיות של כל הגישה וכן לערוך ניתוח השוואתי של ההבדלים בין הגישות

מתמחים ומומחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

,  01.06.2022, 11.05.2022, 12.04.2022, 22.03.2022, 08.03.2022, 21.02.2022:  מועדים

21.06.2022

ר רוני ''ד, שוודרוןרות ' גב, ענת שומן' גב, מר רוני עמיאל, לימור חלמיש' גב, ר שרון שטרית''ד: מרצים

זומרפלדר אליאן ''ד, באט

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

זומרפלדר אליאן ''ד: ניהול מקצועי

המעשה הטיפולי  : מפרויד ועד ימינו
בגישות העכשוויות בפסיכואנליזה
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ההורות  . ההורות היא גם התפקיד של האדם המגדל את ילדיו. ההורות היא זהות מרכזית בחייו של האדם הבוגר

כאשר אנו  . וממשיכים ללמוד אותו בכל רגע וצעד שאנו עושים, שאנו יודעים כיצד אנו נכנסים אליו, היא מסע

,  ננסה להעלות את השאלות, בהשתלמות זו. אנו נפגשים עם שאלות מרתקות וייחודיות, פוגשים הורים בקליניקה

בהשתלמות נציג את התפתחות התחום של עבודה טיפולית עם . לספק תשובות  ולתת גם מקום למחשבה וחוויה

כמו כן המשתתפים ייחשפו  . ייעוץ וטיפול הורי, הורים מבחינת המשגות תיאורטיות  ומגוון התערבויות בהדרכה

.ההשתלמות מיועדת  לפסיכולוגים מכלל תחומי ההתמחות הטיפוליים. לנציגי תפיסות מרכזיות בתחום

מתמחים ומומחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

01.03.22, 15.03.22, 29.03.22, 12.04.22, 26.04.22, 10.05.22, 24.05.22:  מועדים

ר  ''ד, נורית ירמיה' פרופ, ירדנה גנץ' גב, ברימןרונית ' גב, ר דרור אורן''ד, פתאבימאיררעיה ' גב: מרצים

,  גרינפלדשטאוברחל ' גב, ר שרית רותם''ד, הדס רון גל' גב, מר חיים עמית, ר ירון סלע''ד, לנגקלאודיה 

שמשינסמר ינון 

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

הדס רון גל' גב, ברימןרונית ' גב, ר דרור אורן''ד: ניהול מקצועי

עקרונות  , תפיסות: עבודה טיפולית עם הורים
חיפה–וגישות להערכה ולטיפול 
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התכנית נבנתה על בסיס ספרות מקצועית  . השתלמות זו מיועדת למדריכים ולאלה המצויים בהסמכה להדרכה

עיון וחשיבה סביב מודלים של הדרכה וסוגיות העולות  , במטרה לייצר מרחב ללמידה, ותוכניות מקבילות בעולם

מטרת ההשתלמות הנה לאפשר למדריכים  , מעבר להעמקה בהיבטים תיאורטיים. בהדרכה בהקשרים שונים

וכן לעיין מחדש  , המיומנויות והתהליכים הכרוכים במשימות ההדרכה, לחדד תובנות חדשות ביחס לאתגרים

.בתפקידם כסוכנים עיקריים בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה

מדריכים ומומחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

07.06.22, 22.05.22, 08.05.22, 10.04.22, 06.04.22, 20.03.22, 06.03.22:  מועדים

,  ליטויןגרשפלדר אביטל ''ד, ר עדי גרנט''ד, אטי ברנט' פרופ, ר איילה בלוך''ד, ר חנה בן ציון''ד: מרצים

' גב, ענת עמית' גב, יעל עברון' גב, לויזוןיובל מר,זומרפלדר אליאן ''ד, ר יהושע וייס''ד, דנוןמיריי' גב

עתיררייכרר רבקה ''ד, אורלי צדוק

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

ר עדי גרנט"ד: ניהול מקצועי

: השתלמות מדריכים
אתגרים ושימושים בהדרכה, גישות
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ההורות  . ההורות היא גם התפקיד של האדם המגדל את ילדיו. ההורות היא זהות מרכזית בחייו של האדם הבוגר

כאשר אנו  . וממשיכים ללמוד אותו בכל רגע וצעד שאנו עושים, שאנו יודעים כיצד אנו נכנסים אליו, היא מסע

,  ננסה להעלות את השאלות, בהשתלמות זו. אנו נפגשים עם שאלות מרתקות וייחודיות, פוגשים הורים בקליניקה

בהשתלמות נציג את התפתחות התחום של עבודה טיפולית עם . לספק תשובות  ולתת גם מקום למחשבה וחוויה

כמו כן המשתתפים ייחשפו  . ייעוץ וטיפול הורי, הורים מבחינת המשגות תיאורטיות  ומגוון התערבויות בהדרכה

.ההשתלמות מיועדת  לפסיכולוגים מכלל תחומי ההתמחות הטיפוליים. לנציגי תפיסות מרכזיות בתחום

מומחים ומתמחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

26.07.22, 12.07.22, 28.06.22, 14.06.22, 31.05.22, 17.05.22, 01.05.22:  מועדים

ר עלי ''ד, נורית ירמיה' פרופ, מר אריה טבעון, ירדנה גנץ' גב, ברימןרונית ' גב, ר דרור אורן''ד: מרצים

שטאוברחל ' גב, ר שרית רותם''ד, הדס רון גל' גב, ר טל קרתי''ד, מר חיים עמית, ר ירון סלע''ד, ץ"כ

גרינפלד

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

הדס רון גל ' גב, ברימןרונית ' גב, ר דרור אורן''ד: ניהול מקצועי

עקרונות  , תפיסות: עבודה טיפולית עם הורים
תל אביב–וגישות להערכה ולטיפול 
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לצורך ניבוי , קליניתבאוכלוסיההשתלמות זו מתמקדת בהבנת הקשרים בין החוויה הגופנית והפסיכולוגית 

נתייחס לגישות תיאורטיות קלאסיות  , לשם כך. אבחון וטיפול פסיכולוגי, התנהגות מסתגלת ובלתי מסתגלת

,  פסיכוסומטיקה, תוך חשיפה למחקר עדכני בתחום מדעי המח, מח-נפש-ומבוססות מחקר הנוגעות לקשר גוף

לצד , נקשר את  המחקר למודלים מגוונים המאפשרים הבנת התופעות. קוגניציה ונוירופסיכואנליזה, התפתחות

.  מודלים אינטגרטיביים לעבודה טיפולית

מומחים ומתמחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

21.12.22, 07.12.22, 23.11.22, 09.11.22, 26.10.22, 21.09.22, 08.09.22:  מועדים

,  דפנה אשכנזי' גב, אליאסובמר לירון , ר יוסי אדיר''ד', ר איתן אברמוביץ''ד, הלל אביעזר' פרופ: מרצים

מתי ' גב, זומרפלדר אליאן ''ד, וייסמןר חנה ''ד, ר עדי גרנט''ד, גייטיניר מריאנה ''ד, ר שירי בן דוד''ד

,  מר רן שורר, לילי רוטשילד יקר' פרופ, ר יעקב עזרא''ד, מייזלסעפרה ' פרופ, ר יוסי מאירסון''ד, ליבליך

עידית שלור''ד, ברזל-אירית רווהר''ד, ר דנה שי''ד

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

עידית שלור''ד: ניהול מקצועי

גוף ונפש בפסיכולוגיה
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מדובר באחת  . פגיעה מינית הינה תופעה שכיחה המאיימת על השלמות הנפשית והפיזית של הנפגע או הנפגעת

הטיפול בטראומה מינית מתמשכת מצריך מן  .  שהשלכותיה רחבות היקף וארוכות טווח, הפגיעות הקשות ביותר

. יש צורך בהבנת הדינמיקה של פגיעה מינית לצד פיתוח דרכי טיפול אפקטיביות . המטפל ידע והבנה ספציפיים 

הנפגעים והמטפלים  , מטרת ההשתלמות הינה העמקה בהבנתם של התהליכים הרגשיים המורכבים של הנפגעות

.דרכי התמודדות עם הפגיעה ומתן כלים לעבודה איתם בפרקטיקה הקלינית, כאחד

מומחים ומתמחים בפסיכולוגיה: קהל יעד

23.1.23, 9.1.23, 26.12.22, 12.12.22, 28.11.22, 14.11.22, 31.10.22:  מועדים

ר יעל ''ד, דני דרביר''ד, נאוה גולדברג' גב, ר ענבל ברנר"ד, ר עפרה אשל''ד, עידית שני אדום' גב: מרצים

,  יגליפעת קלוש ר''ד, רחל סובר' גב, עירית סדן' גב, ר יעל להב''ד, זליגמןר צביה ''ד, ר אפי זיו''ד, דשא

חלמיש-ר כרמית קלר"ד ד"עו

לפרטים  
מלאים  
והרשמה

נאוה גולדברגר''ד: ניהול מקצועי

טראומה מינית  ות/טיפול בנפגעי
מורכבת
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נשמח לראותכם בהכשרות

:ליצירת קשר
external@ariel.ac.il

03-7407201

להצטרפות לרשימת תפוצה
לחץ כאן
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