
  www.idc.ac.il/AFFamilyTherapy  :ההרשמה לכנס הינה בתשלום מראש בלבד ותתאפשר עד לתאריך 2 במרץ 2014 באתר הרישום 
אופן ההרשמה ועלות ההשתתפות: 

הרשמה ליומיים,  420 ₪  (350 ₪ לסטודנטים\מתמחים\אזרחים וותיקים ) 
הרשמה ליום הראשון בלבד, יום שני, 10 במרץ,  280  ₪ (220 ₪ לסטודנטים\מתמחים\אזרחים וותיקים ) 

בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה מתכבד להזמינכם לסדנה בנושא:
Dr. Dan Hughes טיפול משפחתי מבוסס התקשרות בהנחייתו של

Attachment-Focused Family Therapy
Dan Hughes

הסדנה תתקיים בימים שני ושלישי, 10 - 11 במרץ 2014
אודיטוריום איבצ’ר, קמפוס הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

הסדנה תועבר באנגלית ותכלול הרצאות, קטעי ווידאו של מפגשים טיפוליים, דיון ומשחקי תפקידים

8:30    התכנסות
   9:00
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12:30
13:30

ברכות ודברי פתיחה  
מושב ראשון (כולל הפסקת קפה במהלכו) בנושאים:

   טראומה התפתחותית והתקשרות לא מאורגנת
   התקשרות ואינטר-סובייקטביות: בטחון וחקירה

   עקרונות הטיפול המשפחתי המבוסס התקשרות - תקשורת מילולית ולא מילולית 
   במהלך דיאלוג רגשי-רפלקטיבי

הפסקה 
מושב שני (כולל הפסקת קפה במהלכו) בנושאים:

   מאפיינים של טיפול משפחתי מבוסס התקשרות–PACE:  משחקיות, קבלה, סקרנות 
   ואמפתיה כמאפשר באופן אקטיבי יצירת נרטיב אוטוביוגרפי קוהרנטי

   שלב ראשון בטיפול– ביסוס קשר של אמון וברית טיפולית עם ההורים לשם בטחון וחקירה 
   שלב שני בטיפול –בטחון וחקירה עם ילדים, כחלק מהמארג המשפחתי או כאינדיבידואל 

הפסקה 

מושב שני (כולל הפסקת קפה במהלכו) בנושאים:

   מאפיינים ספציפיים לעבודה עם משפחות מאמצות, משפחות אומנה וילדים בפנימיות

   ומוסדות טיפוליים

   פרספקטיבה התקשרותית של מטרות הטיפול 

סיכום היום הראשון סיכום היום השני  16:45 16:45  

יום שני, 10 במרץ, 2014

             9:00
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13:30

מושב ראשון (כולל הפסקת קפה במהלכו) בנושאים:
   מאפיינים ספציפיים נוספים של טיפול משפחתי מבוסס התקשרות:

   דיאלוג רגשי-רפלקטיבי עם ילדים, מתבגרים והוריהם

   תקשורת מילולית/לא מילולית וחווייתית/רפלקטיבית

   תיקון אינטראקטיבי

   עוקב-מוביל-עוקב
   יצירת תקשורת ועבודה עם התנגדות:

    להתחיל מכל מקום

    תקשורת עבור ואודות

    התייחסות וקבלת ”הפיל“ שבחדר

יום שלישי, 11 במרץ 2014

בשל מבנה התכנים בסדנה, ההרשמה אפשרית ליומיים המלאים או ליום הראשון בלבד

לא ניתן להירשם רק ליום השני של הסדנה בתאריך 11 במרץ, שכן התכנים ביום זה הינם המשך ישיר של היום הקודם.

מספר המקומות מוגבל, אנא הקדימו להירשם מראש! 


