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There are probably over 1,200 different kinds of therapies. But there cannot be the 
same number of reasons why they are all effective to some extent at least. This 
presentation will take a developmental perspective at the issue of common factors 
and offer some speculations in relation to one possible mechanism which is rooted 
in the basic human instinct for communication and inspired by the successes of 
Dyadic Therapy for Children. 

מנחה ומדריכה בחברה , ילדים ומבוגריםפסיכואנליטיקאית ל, ר שלומית כהן"ד
במשך שנים רבות הייתה יועצת , פסיכולוגית קלינית בכירה. הפסיכואנליטית בישראל

הניסיון . םומדריכה במרכז לטיפול בילדים בסיכון של התעללות והזנחה ומשפחותיה
וינט 'ג, הוצאת אשלים, 2006, "בית עם חלון" -הקליני שנצבר נמצא בספר בעריכתה 

 .מטפלת ומדריכה בפרקטיקה פרטית בירושלים. ישראל
ובצאתנו ? ומה מבקשים אלה המפנים אותם, מה מבקשים ילדים הפונים לטיפול נפשי

בהרצאתי אחקור את מה שמציעה התבנית ? מה יש לנו המטפלים להציע להם, לקראתם
וכיצד ניתן להשתמש בה כמענה למשאלות  הדקות 50המוכרת של מפגש שבועי בן 

 .ולצרכים של הילד בפסיכותראפיה פסיכואנליטית
עובדת בתחנת העמקים , פסיכולוגית קלינית וחינוכית, פסיכואנליטיקאית, ר דינה גלט"ד

 .מלמדת במסגרות שונות את עבודת הטיפול הדיאדי, ובקליניקה פרטית
דוקטורנטית בחוג ליעוץ  .חותית מדריכהפסיכולוגית קלינית והתפת, עירית קושלביץ

, התפתחותי-עובדת בתחנה לטיפול פסיכולוגי. והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה
 לתואר שני בהתפתחות מלמדת בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובתכנית הבינתחומית

  .הילד באוניברסיטת חיפה
 .עובדת בתחנת העמקים. תרפיהמדריכה בפסיכו. פסיכולוגית קלינית, הוכמן-ענבל ברזל

מדריכה במרכז לטיפול בילדים שעברו . בוגרת המסלול לטיפול דיאדי בתחנת העמקים
משמשת כפסיכולוגית קלינית בועדות תכנון טיפול במועצות גלבוע . פגיעה מינית בנצרת

 .ועמק המעיינות
מנהלת . נוכיתפסיכולוגית קלינית והתפתחותית מדריכה ופסיכולוגית חיר חנה קמינר "ד

מלמדת טפול דיאדי ברחבי . חיפה, משרד הבריאות, התפתחותי-התחנה לטיפול פסיכולוגי
.הארץ


