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הכנסתכנית 

20.2.2018שלישי יום 

התכנסות והרשמה 10:45-10:00

:דברי ברכה

(י"הפ)בישראל הפסיכולוגיםר הסתדרות "יו-ר מאיר נעמן"ד

י"הפל "מנכ-מר דני כפרי 

ר הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית"יו-קנוטופסקישלומית ' גב

מליאה 11:30-10:45

הומניזציה של תהליך ההתמחות-ר משה לנזמן "ד

אשר במקור  , חלה הידרדרות במקצוע שלנו, 1976-מאז כינון חוק הפסיכולוגים ב

בהרצאה הקצרה  . היה אמור לקדם את בריאות הנפש בקרב החברה הישראלית

שלי אציע מתווה אשר מיועד להפוך את הסוציאליזציה של הפסיכולוגים לתהליך  

לתהליך אשר בסופו יעודד את  , של גדילה עם מינימום התמודדות עם איומים

ופעילים בהנחלת העקרונות של הבריאות  , בוגריו להיות אנשי מקצוע אנושיים

ותהליך  , אציע שינויים מבניים ותפקודיים נחוצים. הנפשית בחברה הישראלית

.להביא את המקצוע ליעדו הנכסף

וסב  27-סב ל, 7-אב ל . התפתחותי וחינוכי מדריךפסיכולוג -ר משה לנזמן"ד

בשירות בריאות הנפש הקהילתי בעזה בהנהלת  , היה יועץ בהתנדבות.3-רבה ל

והקים את המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת, ל"ז' סראגאל איאדר "ד

.  שבקוסובופרישטינה

מליאה 12:00-11:30



20.2.2018יום שלישי 
ר תמר ארז"ד

בפרטוכלפי ילדים צעירים , הפסיכולוגיה כלפי הציבור בכללאחריות מקצוע 

עםהעובדהפסיכולוגשללעבודתוהקשורותאתיותבסוגיותניגעזובהרצאה

הנכלליםהראשוניםהעקרונותמןבאחדיםנוגעותואשר,ומטפליםהורים,ילדים

הנפשיתורווחתםטובתםקידום:בישראלהפסיכולוגיםהסתדרותשלהאתיבקוד

ועיקרון,המקצועיתהמיומנותעקרון,התפתחותםלקידוםוהדאגההלקוחותשל

לפסיכולוגיההמקצועיתהוועדהתרמוהאחרוניםבעשורים.החברתיתהאחריות

למקצועיותמאידךי"שפשלהרךלגילהפסיכולוגיםופורוםמחדהתפתחותית

הידעבקידוםרבההשקעה)הרךבגילילדיםעםבעבודתםהפסיכולוגים

בפעילותהושקעפחותהרבה,זאתעםיחד.לברךישכךועל(והמיומנויות

כלפיהמקצועאיששלהמיוחדתהאחריות,החברתיתהאחריותמעקרוןהנגזרת

בעשוריםההתפתחותבמדעישנרכשהרבהידעשלהיישוםבקידוםהציבור

ותפקודםהתפתחותם,בריאותםעםהמטיבהמדיניותעללהשפעההאחרונים

במסגרותבתחוםפעילותיאתאתארבהרצאה.גןוילדיפעוטות,תינוקותשל

.הרךבגילהילדלמעןהישראליתהעמותהובמסגרת,י"ושפי"הפ

ובפסיכולוגיהחינוכיתבפסיכולוגיהמדריכה,מומחית–ארזתמרר"ד

עבדה.בישראלהרךבגילהילדלמעןהישראליתהעמותהר"יו.התפתחותית

בתפקידה.י"ובשפפסיכולוגייםבשירותיםתפקידיםבמגווןשנה30מלמעלה

בוועדחברהכיום.אביב-בתלמיוחדלחינוךשניאורסוןמכוןאתניהלההאחרון

שלהמנהלבוועדאותהומייצגתהרךבגילהילדלמעןהעמותהשלהמנהל

.להוריםהציבוריתהמועצה

מליאה 13:15-12:00

ארוחת צהרים  15:00-13:15

קבלת חדרים 15:30-15:00

(A-E)קצרותסדנאותאו(1-3)ארוכותסדנאות סדנה 18:30-15:30

הפסקה 19:00-18:30

הוועדה המקצועית מפגש בהנחיית–החטיבההתכנסות  20:00-19:00

ערבארוחת 21:00-20:00

מדריכיםפגישת 21:00



21.2.2018יום רביעי 

ארוחת בוקר   09:00-07:30

אסולין-הופנונגר עדינה "פז וד-ר סיגל קני"ד

התערבות טיפולית מקדמת קשר בין הורים עם מסוגלות הורית נמוכה  

בישראלדרך מודל עבודה עם שירותי האימוץ הדגמה-וילדיהם 

הנחה רווחת היא שטיפול דיאדי ממוקד קשר בין הורים עם תפקוד הורי  

בהרצאה נדגיש את  . נמוך אינה אפשרית ואפילו לעיתים עלולה להזיק לילד

כאשר מוקד  , חשיבותה של העבודה הטיפולית בין הורים אלה לילדיהם

הטיפול נוגע בטראומה שעברו ההורים והילדים ובקשר שנפגע כתוצאה  

נדגים את שיטת ההתערבות ואת ערכה הרב להתפתחותו  . מטראומה זו

ליצירת חוויות מיטיבות בינו לבין הוריו הביולוגיים  , התקינה של הילד

.וליכולתו להתקשר לדמויות התקשרות חדשות

תחום גיל הרך בבית הספר להכשרת  מרכזת -אסולין-הופנונגר עדינה "ד

מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית  ; עובדים לשירותי רווחה

.CPPמטפלת ומדריכה שיטת ; המכללה האקדמית אשקלון

ראש אגף הרווחה ומנהלת המרכז לשלום סגנית -פז-קניר סיגל "ד

ש "ס לעבודה סוציאלית ע"בביהמרצה , מנהל הרווחה נתניה, המשפחה

.CPPמטפלת ומדריכה שיטת ,תל אביב, בוב שאפל

מליאה 10:30-09:00

הפסקה 10:30–10:45



21.2.2018יום רביעי 

,  קבוצות דיון וחשיבה שיעסקו בסוגיות הקשורות לשלבי ההכשרה השונים

בנראות ובתחומי פעילותה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, בזהות

מליאה 12:15-10:45

הפסקה 12:30-12:15

המתמחיםפגישת מתמחים עם אחראית התחום בוועדה המקצועית ועם ועד  13:30-12:30

ארוחת צהריים   15:30-13:30

(4-8)התחלת סדנה ארוכה  (/ 1-3)המשך סדנה ארוכה  19:00-16:00

ארוחת ערב 20:30-19:00

ערב חוויתי 21:00



22.2.2018יום חמישי 
ארוחת בוקר ופינוי חדרים 09:00-07:30

מה , התחלנוכיצד : בישראלפסיכולוגיה התפתחותית -ְשורץ-אבי שגיא' פרופ

?לאן דרכנו, עשינו

בהרצאה זו תינתן סקירה היסטורית כיצד הפסיכולוגיה ההתפתחותית היישומית  

מה היו  , כיצד התמודדנו אתם, מה היו הקשיים והאתגרים. נוסדה בישראל

אגע בכמה סוגיות מרכזיות  . אלה מהן הושגו ואלה הוחמצו, ההזדמנויות

הממשק עם התמחויות בתחומים אחרים של  : שמקרינות על מצב העניינים כיום

,  הפסיכולוגיה כמו גם עם מקצועות אחרים הפועלים למען ילדים ומשפחות

זיהוי תחומים יישומיים בהם עוסקת הפסיכולוגיה  , המפגש בין מחקר ופרקטיקה

העיסוק עם אוכלוסיות  , ההתפתחותית כיום ובמה היא עוד אמורה ויכולה לעסוק

.  התרומה של המקצוע ברמת המיקרו והמקרו, בסיכון מול אוכלוסיות נורמטיביות

ועל גישת  ברונפנברנראקולוגי של יורי -הדיון יישען רבות על המודל הביו

ממדי  -דיון רב. (From neurons to neighborhoods)" מנוירונים אל שכונות"

תחומי זה אמור לסייע בהעצמתה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית בישראל  -ורב

העשרת ידע  , ייעוץ והדרכת הורים: והשפעתה על קשת נרחבת של תחומים

פיתוח  , מדיניות חברתית, התערבות, מניעה, מקצועיים-בקרב צוותים רב

.   חוק ומשפט–ילדים והורים , שירותים

מן המניין לפסיכולוגיה והתפתחות הילד וראש  פרופסור -ְשורץ-שגיאאבי ' פרופ

כיהן בעבר כדיקן לימודים  . המרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה

בין תחומי  .מתקדמים וגם כדיקן הפקולטה למדע החברה של אוניברסיטת חיפה

חברתית לאורך מעגל החיים  -חקר התפתחות רגשית: מחקריו העיקריים

חקר ההשפעה של טראומות קשות על ילדים וחקר  , תרבותית-בפרספקטיבה רב

יישומי ידע מדעיים  , בין השאר טראומת השואה, דורית של טראומות-העברה בין

משפט וחקיקה בנושא  , מדיניות ציבורית, בתחום הטיפול והחינוך בגיל הרך

.ילדים

ְשורץ משמש כפרופסור אורח במספר אוניברסיטאות ומכוני מחקר -שגיא' פרופ

,  מכהן כשופט וחבר מערכת בכתבי עת מובילים בעולם, ב ובאירופה"בארה

ובנוסף כיהן כעשר שנים כאחד מהעורכים של כתב העת המרכזי בחקר הגיל  

זכה במספר רב של מענקי  . Early Childhood Research Quarterlyהרך 

הופיע במאות כנסים בינלאומיים ופרסם מעל מאה וחמישים פרסומים  , מחקר

.  מדעיים

 Society for Research in Child–המטעם 2007הוא חתן הפרס לשנת 

Development תרומה בינלאומית יוצאת דופן לחקר התפתחות הילד"עבור"  ,

על תרומה מיוחדת לחקר  2015לשנת Bowlby-Ainsworthחתן פרס 

New York Attachment Consortiumההתקשרות מטעם 

מליאה        10:30-09:00

והתארגנותהפסקת קפה  11:00-10:30

(  F-H)סדנה קצרה ( / 4-8)המשך סדנה ארוכה  סדנה 14:00-11:00

פרידה ופיזור, ארוחת צהרים 14:00



סדנאות

'  מס

סדנה
חמישירביעישלישי

'מס

סדנה

1

החיפוש אחר  -דגניובטר סמדר גרטנר "ד

המילים בדיבור עם ילדים צעירים על אירועי  

חיים קשים ומעוררי דחק

טל טף-טיפול קבוצתי בגיל הרך-טלי קינן2

3
תרפיה  סכמה -סתתיוורד מיארהעדי רון 

למומחים בלבד

A
פרדוקס  -דודעופרה בן 

המיניות בעידן הפוסט מודרני  

B

התמונות  -שמולביץאיציק 

קלפים -שבתוכנווהמילים 

טיפוליים

C
פרויקט  -ר משה לנזמן"ד

'פורטג

D
העדר יכולת -אבי שרוף

המשחק

E
-הימןאיילת הס וענבל 

Meal Time – Floor Time

אינטרסובייקטיבייםמימדים-גבי אשר

במפגש הטיפולי
4

געגועים זה לא מה שהיה -רבינוביץגליה 

פעם
5

6לטףACT-גולדברטאנה 

עבודה -ברימןעופרה אלרואי ורונית 

טיפולית עם הורים  
7

חיזוק -ר יואב ברושי"ודדאימנטר אילן "ד

בהדרכת הוריםלמנטליזציההיכולת 
8

-רהב( דפי)דפנה קרן גולדברג ו

חוסן בגיל הרך-הס
F

לדיאדה חוקים -רונית שרף

למתמחים בלבד-משלה
G

-ADHDלשלוט ב-עופר פלד

להורים לילדי גןסדנה 
H

;  סוגים2חלקות ל הסדנאות נ

(  1-8)שעות ומתקיימות למשך יומיים  6שמשכן ארוכות

(  A-H)שעות 3שמשכן קצרות

קצרה+ על כל משתתף לבחור שלוש עדיפויות לצירוף של ארוכה 

:  שימו      
מבנה  

הסדנאות  
השתנה



סדנאות ארוכות

-1' סדנה מס

ומעורריקשיםחייםאירועיעלצעיריםילדיםעםבדיבורהמיליםאחרהחיפוש

?ומתי?איך?האם:דחק

מחלת,הוריםגירושיכגוןדחקמעוררחייםאירועיאינספורעובריםצעיריםילדים

לאלימותחשיפה,רפואיותחוויות,הורהשלמוותאומחלה,הורהשלנפש

,ההתפתחותתחומיכלעלנרחבתהשפעהבעליהנםאלהמעיןאירועים.וכדומה

.והתודעההגוף

עלבדיבורפעילהעמדהלגייסלמטפלחשובהאםהשאלהאתנעלהבסדנה

אוהטיפולבתהליךאותםיעלהשהילדעדלהמתיןנכוןהאם?אלואירועים

לדיבורלהביאומנתעלההורהעםעבודהבריתלבנותכיצד.בדיבורלהקדים

בכדיפשוטותמיליםמוצאיםאיךבשאלהנדוןלבסוף.הילדעםמשותףטיפולי

.מורכביםחייםאירועיעללדבר

המשתתפים מוזמנים  . ונדגים דרך הצגת  מקרים, בסדנה נביא רקע תיאורטי

דואר  אלקטרוניל( מקרים2עד )ניתן לשלוח  . להביא מקרים לחשיבה ודיון

revital@ks-team.co.il.

.התפתחותיתמדריכה,מומחיתוחינוכיתהתפתחותיתפסיכולוגית,דגניבט'גב

טיפולויחידתהתפתחותיתיחידהריכזה,ח"בשפבעבודהניסיוןשנות26בעל

ילדהורהובטיפול,דיאדיבטיפולמומחית.ח"בשפטראומהממוקדילדהורה

בנושאיבארץומרצהמקצועיתרבהתפתחותיתקליניקהבעלת.טראומהממוקד

.התמחותה

.התפתחותיתמדריכה,מומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית,גרטנרסמדרר"ד

מרצה,הילדהתפתחותבמכוןההתפתחותיתביחידהבכירהפסיכולוגית

מבוססבטיפולמומחית.פרטיתקליניקהובעלת,העבריתבאוניברסיטה

.טראומהממוקדילדהורהובטיפול,דיאדיבטיפולבעבודה,(PDI)מנטאליזציה

בנושאיבארץמרצה.אוטיזםואבחוןלטיפול"אחדבית"צוותעלנמנית

.התמחותה

ר  "ד

סמדר 

גרטנר  

'  וגב

בט

דגני

המתקיימת בימים שלישי ורביעי  ( 1-3)סדנה ארוכה ה /שבחרת /כל משתתף

המתקיימת ביום חמישי( F-H)ת לבחור סדנה קצרה /מתבקש

המתקיימת בימים רביעי וחמישי  ( 4-8)סדנה ארוכה ה /שבחרת /כל משתתף

המתקיימת ביום שלישיA-E))ת לבחור סדנה קצרה /מתבקש

mailto:revital@ks-team.co.il


סדנאות ארוכות

ליווי רגשי והתפתחותי של פעוטות  –טיפול קבוצתי בגיל הרך -2' סדנה מס

"טל טף"ואימהות במסגרת פרויקט 

מנהל לשעבר  , רובינרויטר קרל "י ד"שנה ע40-הוקם לפני כ" טל טף"פרויקט 

.  יפו-א"ת, של היחידה לילד לנער ולמשפחה במרכז הקהילתי לבריאות הנפש

במסגרת הפרויקט מגיעים פסיכולוגים וצוותים טיפוליים למעונות יום בדרום תל  

במטרה לאתר ולטפל בפעוטות ובהורים הבאים מרקע סוציואקונומי  , אביב וביפו

.  ורגשי מורכב ביותר

השמה דגש על יציאת  , בבסיס הפרויקט עומדת אוריינטציה טיפולית רב תרבותית

את שירותי בריאות הנפש עבור  להנגישזאת במטרה . המטפלים אל הקהילה

.  אוכלוסייה קשת יום אשר נמנעת פעמים רבות מפניה לגורמי טיפול רגשי

ההתערבות בגיל הרך הנה במטרה לאפשר היווצרות של דפוסי התקשרות  

.בטוחים וחוויות עצמי ראשוניות חיוביות ובריאות

:בסדנה תוצגנה שתי קבוצות טיפוליות באופן תיאורטי וחווייתי

 קבוצה חצי מובנית הנותנת מענה התפתחותי  -הרךקבוצת ילדים בגיל

.ורגשי רחב במישור האישי והחברתי

 השמה דגש על הנאה משותפת תוך ליווי רגשי  -(פעוט-אם)קבוצה דיאדית

והתפתחותי של הדיאדות במטרה למנוע העברה בין דורית של דפוסי  

.הורות בלתי מותאמים

תוך התנסות משתתפי הסדנה  , הסדנה תתאר את הליך הקמת ותפעול הקבוצות

קליניות אשר  בווינייטות הסדנה תלווה , כמן כן. בתכנים המרכיבים את המפגשים

ידגימו את התהליכים המתרחשים בקבוצות ואת ההתערבויות הטיפוליות  

.  הרלוונטיות

עבדה כפסיכולוגית במכון להתפתחות  . קלינית מומחיתפסיכולוגית , קינןטלי ' גב

עובדת  ". העמותה לילדים בסיכון"ובגני תקשורת של " שניידר"הילד בבית חולים 

,  מתבגרים והורים במרכז הקהילתי לבריאות הנפש, ילדים, כיום עם פעוטות

.  יפו ובקליניקה פרטית-א"ת

'  גב

טלי  

קינן



סדנאות ארוכות
סכמה תרפיה -3' סדנה מס

מחקר המשלבת  -עכשווית ומבוססת, סכמה תרפיה הינה שיטת טיפול פסיכולוגית

הנחת היסוד  . עבודה נפשית עם כלים מעשיים להתמודדות ולפתרון בעיות

תחושת  , אהבה וביטחון-בסכמה תרפיה היא שלכולנו חמישה צרכים ראשוניים

וקבלת  , יצירתיות ומשחקיות, חופש לביטוי של רגשות וצרכים, (agency)יכולת 

מתפתחות  , כאשר חלק מצרכים אלו אינם מסופקים בילדות. גבולות המציאות

בטיפול אנו עובדים לשינוי שלהם  . סכמות ונוצרים דפוסי התמודדות לא מסתגלים

-כלים התנהגותיים , הבנה פסיכודינמית התפתחותית-על ידי שילוב בין 

הגישה מתפתחת ומתרחבת  . רגש ואמצעים חווייתיים-כלים מבוססי, קוגניטיביים

לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות ובינם גם עבודה טיפולית עם  , בשנים האחרונות

.  ילדים ומשפחות, הורים

עליה מתבססת הסכמה תרפיה מתחברת מאוד לחשיבה  הרעיונית התשתית 

סובייקטיבית של העצמי  -מושגי היסוד כוללים התפתחות אינטר. ההתפתחותית

התפתחות מתוך  , כמו גם, בהישען על מנגנוני התקשרות והעברה רב דורית

השימוש בסכמה  . התנהגות וסכמות קוגניטיביות, אינטגרציה בין עולם פנימי

תרפיה מרחיב את אפשרויותיו של המטפל להגדיר תהליכים תוך נפשיים ובין  

לבנות שפה משותפת עם המטופל ולהעביר רעיונות מורכבים בשפה  , אישיים

כפסיכולוגים התפתחותיים אנו מטפלים בילדים והורים בצומת  . בהירה ונגישה

בה אנו יכולים לפגוש את הצרכים הלא מסופקים ולמתן את התפתחות  , מרכזית

.  כבר בראשית התהוותם, סכמות ומנגנוני התמודדות לא סתגלניים

ותעסוק בהצגת , הסדנה בת היומיים מיועדת לפסיכולוגים התפתחותיים מומחים

תוך הדגמה של  , מונחי היסוד של הסכמה תרפיה והאופן בו הם באים לידי ביטוי

.   מספר כלים של הגישה ותוך דגש על התאמתם לעבודה עם הורים

ורד מנהלת את  . היא פסיכולוגית התפתחותית בכירהסתתי בשמיורד ' גב

ורד  . קיבוץ גבעת חיים, ש אמי הורביץ"היחידה לגיל הרך בתחנה הפסיכולוגית ע

קליניקה ומרכז למידה והדרכה לאנשי  -" משחק ומציאות"הקימה ומנהלת את 

.ברמת השרון, מקצוע

עדי הקימה ומנהלת  . היא פסיכולוגית התפתחותית בכירהמיארהרון עדי ' גב

-כמו, עדי מרצה במספר מסגרות". משחק ומציאות"את , בשותפות עם ורד

,  תכנית ההסבה לפסיכולוגים התפתחותיים במכללה האקדמית תל אביב יפו

לימודי טיפול משולב הורה ילד למטפלות באומנויות  , אותה היא גם מרכזת

.  ועוד, במשרד החינוך

עדי רון  ' גב

'  והגבמיארה

ורד סתתי

בשמי



סדנאות ארוכות
במפגש הטיפוליאינטרסובייקטיבייםמימדים-4' סדנה מס

שנישלנמנעתבלתינוכחותכמכילטיפולימפגשכלרואהההתייחסותיתהגישה

סובייקטיבי-הביןהמפגש.למפגשעולמואתמביאמהםאחדכשכל,סובייקטים

שלתוצרהינם״ל״התייחסותיותיכולתעלהמבוססיםיחסים.מאליומובןאינו

.החייםולאורך,לבגרותמינקותספציפייםוקונפליקטיםהתפתחותיתהליך

ילדיםעםהןהטיפוליהמהלךולקידוםלהבנהלתרוםיכולהאלולרבדיםהמודעות

.הוריהםעםבעבודה,במקבילוהןהתפתחותייםקשייםעם

של״פסיכולוגיהשלהפרספקטיבהדרךהטיפוליהמפגשבתפיסתנעסוקבסדנה

הגישהשלמרכזייםמושגיםנבדוק.אחד״אדםשלמפסיכולוגיה"בשונה,שניים״

כוחויחסי,עצמיגילוי,סימטריהלעומתהדדיות,אנאקטמנט,הדדיתהכרה-כמו

.ושליטה

,בילדיםבטיפולבת״אבקליניקהעובד.מדריך,קליניפסיכולוג,אשרגבימר

ובתוכניתחיפהאוניברסיטתשללפסיכותרפיהבביה״סמלמד.וזוגותמבוגרים

.אילן-ברבאוניברסיטת״מבטים״לפסיכותרפיה

גבי אשר מר

געגועים זה לא מה שהיה פעם-5' סדנה מס

,  הגעגוע הוא תהליך מעורב. סוגיית הגעגועים נחקרה מעט בספרות הפסיכולוגית

כעס ופחד בעקבות  , עצב, כאב: רב משמעות שיש בו מחשבות ורגשות קשים כמו

.  ורצון להתקרב שוב אל האדם והמצב אליהם מתגעגעים, הפרידה מצד אחד

הסדנה תעסוק בחקירת תהליך הגעגוע באופן התנסותי וקוגניטיבי ובקשר בין  

בחירת  , בחירת מקצוע-הגעגועים לתחומי חיים שונים שיש בהם בחירה כמו

כמו כן תעסוק  . שותפים לחיי משפחה ועבודה והתמודדות עם שינויים כמו הגירה

.הסדנה בתהליכי געגוע אצל ילדים להורים גרושים

בכירה בפסיכולוגיה התפתחותית ובתרפיית  מומחית , רבינוביץגליה ' הגב

.ס ללימודי המשך ברפואה"בי, תל אביב' אוני, הגשטאלט

גליה  ' הגב

רבינוביץ



סדנאות ארוכות

לטףACT-6' סדנה מס

גישה זו  . לטיפול בילדים ACTטיפולית זו תתמקד באדפטציה של גישה סדנה 

והיא מדגישה  " הגל השלישי"הינה הגישה המשפיעה והמובילה מבין טיפולי 

וזאת על , מחשבות ורגשות, ביניהם זיכרונות, קבלה של תכנים מנטאליים שונים

גישה זו מסייעת לאנשים לפתח גמישות  . פני מאבק וניסיון להשיג עליהם שליטה

העולים בקנה  , כלומר לסייע להם לחיות חיים עשירים ומלאים יותר, פסיכולוגית

בגישה רחבה אשר הטיפולים הנגזרים  מדובר . אחד עם מערכת הערכים שלהם

ניתן לשלב את  , ממנה מתאימים לטווח רחב של בעיות פסיכולוגיות ולכן

במהלך הסדנה נכיר את ששת  . העקרונות הנלמדים בסדנה במגוון טיפולים

משתתפי  . התהליכים המרכזיים של הגישה ואת האדפטציה לעולם הילדים

.  הסדנה יצוידו בכלים מעשיים לטיפול בילדים הסובלים ממגוון רחב של קשיים

מדובר בסדנה דידקטית אשר משלבת אלמנטים חווייתיים ותרגול בקבוצות  

 .קטנות

מומחית בטיפול  . חינוכית מומחית ורפואיתפסיכולוגית , גולדברטאנה ' גב

,  פסיכולוגית בבית חולים קפלן. מטפלת ביופידבק מוסמכת, קוגניטיבי התנהגותי

מפתחת כלים לטיפול  , מרצה בתוכניות ההכשרה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

.בעלת קליניקה פרטית. בילדים

אנה  ' גב

גולדברט



סדנאות ארוכות
עבודה טיפולית עם הורים-7' סדנה מס

שלהראשוניםבשלביםכברהוריםפוגשיםההתפתחותייםהפסיכולוגים

הן,ילדיהםשלהתפתחותיותובשאלותאינטייקשלבתהליכיםהן,עבודתם

הדרכתבמסגרתוהןוההמלצותהאבחנותקבלתתהליךשלהשוניםבשלבים

.זמןלאורךהילדיםשלפסיכולוגיםלטיפוליםובמקביל,מתמשכתהורים

עבודה,"הוריםעםטיפוליתעבודה"שלהייחודיבתהליךנעסוקבסדנה

היחסיםבמרחבהנמצאותמודעותהלאולרמותהמודעותלרמותהמתייחסת

ולמגוון,בהווהיומיותהיוםלהתמודדויותהתייחסותכןכמו.ילדים-הורים

ושלהם,ההוריםשלהפנימיבעולמםהקיימותוהמחשבותהחוויות,הרגשות

תהליכיפיתוחמחייבתהמודרניבעידןההורותמצוקת.ההורותעלהשלכות

אותםויעודדוילדיהםעליסמכושהוריםכדי.הוריםשלוגדילהלמידה

הדורשתמורכבתעבודהזו.עצמםעללסמוךעליהם,עצמאיתלהתפתחות

וגם,וההוריםהילדיםהתפתחותשלהשוניםבשלביםההורותשלוהבנההיכרות

בעיות,התנהגותבעיותעם,התפתחותיותבעיותעםלילדיםספציפיתהורות

מיוחדיםצרכיםעםלילדיםהורות,פגיםשנולדולילדיםהורות,וריכוזקשב

ובמצביםההתבגרותבגיללילדיםהורות,המיוחדהחינוךשלבגניםהלומדים

,הסביבהאוהילדלאפיוניהנוגעיםואתגרלחץבמצביבמיוחד,מיוחדים

הורותעםהיכרותנדרשתכןכמו.וסיכוייםסיכוניםכולל,ההורותעלובהשפעות

ביןנבחין.התקינהההורותאתהמשבשיםפתולוגייםתהליכיםועםנורמטיבית

הוריםיחסי.הדינמיהטיפולשלומקומוהוריםעםטיפוליותהתערבויותסוגי

."האחר"עםמשמעותיהתפתחותילמפגשהדדיתכהזדמנותוילדים

הדרכה,רלבנטייםסרטיםבקטעיצפייהעם,חווייתיתהתנסותתשלבהסדנה

מן".תיאורטיותהמשגותעםואינטגרציה,הוריםעםטיפוליתעבודהעלחיה

."וחזרהלתאוריההקליניקה

מנהלתלאחרונהעד,מדריכהוחינוכיתקליניתפסיכולוגית,ברימןרונית'הגב

,יפואביבתלח"שפ,טיפולייםושירותיםלפנימיותהיחידה,הקליניתהיחידה

.פרטיתבקליניקהמטפלת

סגנית,מדריכהוחינוכיתמומחיתקליניתפסיכולוגית,אלרואיעפרה'הגב

במצביוטיפולמניעהתחוםרכזת,יפואביבתלח"שפ,הקליניתהיחידהמנהלת

ילדיםספרהוציאה.פרטיתבקליניקהמטפלת.אביבתלמחוז,אובדניסיכון

.בדרךשניוספר,פחדיםעםהתמודדותבנושא

עופרה  ' הגב

'  אלרואי והגב

ברימןרונית 



סדנאות ארוכות
הוריםבהדרכתלמנטליזציההיכולתחיזוק-8'מססדנה

?ילדךשל(mind)בתודעתובמתרחשפעםמדימהרהרתאתהאם

?הוריתלרפלקטיביותיכולתמהי

?להורותםביחסרפלקטיבייםיותרלהפוךיכוליםהוריםכיצד

אלא,וויניקוט-דקארטבנוסחהכרזהרקלאהיא"קייםאנימשמע-חושבתאמא"

מהותזוהי.זולתנושלבתודעהשלנוהתודעהאתמוצאיםשאנחנוהרעיוןתמצית

.במנטליזציהלעסוקהיכולתלחיזוקהוריםבהדרכתהמודגשתהטיפוליתהעמדה

(הרפלקטיביתהיכולת)המנטליזציהחיזוקהינההוריםבהדרכתהמטרה

אתעימםולבנותילדיהםאתיותרטובלהביןלהוריםהמאפשרכתהליך,ההורית

הפונקציהאתמדגישהרפלקטיביתהיכולתחיזוק.היחסיםואתהקשר

לפתחלילדמאפשרהוא.ילד–הורההקשרשבמהותאבולוציונית/ההתפתחותית

וחברתיתרבותימידעהעברתהואתפקידןאשר,משמעותיותבדמויותאמון

באופןשינהגמנתעלוזאת,פועלהחברתיהעולםבוהאופןעלורלבנטיחדש

.חיהואבההחברתיתבסביבהיותרומותאםמושכל

בהנחיית)למנטליזציההיכולתשלהתיאורטייםבהיבטיםיעסוקהראשוןהמפגש

ר"ודברושייואבר"דשלמשותפתבהנחיה)השניהמפגש.(דיאמנטאילןר"ד

שלהבסיסיתהטיפוליתהעמדהשהיאהידיעהאיבעמדתיעסוק(דיאמנטאילן

.במנטליזציההעוסקהמטפל

בחוגהקליניתבמגמהמורה,קליניפסיכולוג,דיאמנטאילןר"ד

באוניברסיטאותלפסיכותרפיההספרובבתי,אביבתלבאוניברסיטתלפסיכולוגיה

למנטליזציההמרכזאתברושיר"דעםביחדהקים.וחיפהירושלים,אביבתל

.בישראלהגישהאתומפתחמכשיר,המתמחה,בישראל

ספרבבית,אביבתלבאוניברסיטתמלמד.קליניפסיכולוג,ברושייואבר"ד

,מגידמכוןלפסיכותרפיהספרבבית,העבריתבאוניברסיטה,לפסיכותרפיה

המרכזאתדיאמנטר"דעםביחדהקים.לפסיכותרפיההחדשהספרובבית

.בישראלהגישהאתומפתחמכשיר,המתמחה,בישראללמנטליזציה

ר אילן  "ד

ר  "ודדיאמנט

יואב ברושי



סדנאות קצרות

חשיפה ומתירנות אצל –פרדוקס המיניות בעידן הפוסט מודרני -Aסדנה 

.ילדים צעירים ומתבגרים אל מול שתיקת המבוגרים

מצד.המיניותבתחוםומשמעותיותחדשותשאלותמייצרמודרניהפוסטהעידן

הציבוריבמרחבמינייםתכניםשלגבוההחשיפה,ליברליותקיימתאחד

,שנימצד.לפורנוגרפיהונוערמאודצעיריםילדיםשלוחשיפה(מדיה,פרסומות)

וחוסרבלבולשלתחושהיוצר,הטכנולוגיההתפתחותבשלהמואץ,הדורותפער

,גילבכל,ילדיםעםפתוחשיחלקייםהקושיעלומוסיףהמבוגריםאצלאונים

.מיניותבנושא

בנושאיםונוערלילדיםלגשתאיךלדעתמתקשיםפסיכולוגיםואףמורים,הורים

נמנעיםקרובותולעתיםמותאמותמיניותוהתנהגויותנורמטיביתמיניותשל

.לבדאותםומשאיריםאלובנושאיםמשיח

כליםותקנהאלהבנושאיםבשיחכמבוגריםשלנוובקשייםבדילמותתיגעהסדנה

.[חינוכיתמערכת,משפחה]השונותברמותושיחלהתערבות

וזוגיתמשפחתיתמטפלת,מדריכהחינוכיתסיכולוגיתפ,דודבןעפרה'הגב

ותכניתאנאליטיתפסיכואנליטיתבגישהלפסיכותרפיהס"ביבוגרת.מומחית

מחוזרכזתמשמשתשנים7מזה.ההתייחסותיתבגישהבפסיכותרפיההמשך

מחוזרכזתעםיחד,אחראית.מיניתופגיעהמיניותבנושאי"בשפאביבתל

.מיניותבפגיעותוטיפולמיניותבנושאיםלפסיכולוגיהבמדרשהקורסיםעל,מרכז

עוסקת.הרצליהח"בשפמיניותבפגיעותלטיפולהיחידהעלאחראיתבעבר

.פרטיתובקליניקה"בעמך"בטיפול

עופרה בן  ' הגב

דוד

המתקיימת בימים שלישי ורביעי  ( 1-3)סדנה ארוכה ה /שבחרת /כל משתתף

המתקיימת ביום חמישי( F-H)ת לבחור סדנה קצרה /מתבקש

המתקיימת בימים רביעי וחמישי  ( 4-8)סדנה ארוכה ה /שבחרת /כל משתתף

המתקיימת ביום שלישיA-E))ת לבחור סדנה קצרה /מתבקש



התמונות ומילים שבתוכנו-Bסדנה 

,הילדשלהפנימיעולמואלהקלפיםדרךיצירתימבטלעצמנונאפשרבסדנה

ומעבר,לילדיצירתיגשרלהוותיכוליםהקלפים.לרשותוהעומדיםוהכוחותלבטיו

אתלבטאבחופשיוכלבו,ובטוחמוגןמרחבאלהחיצוניההתנהגותמעולם

עםהילדשלהיחסיםאתהקלפיםדרךנפגושכןכמו.ומחשבותיומאווייורגשותיו

הילדאתרואהאניאיך)הוריםעםבעבודהבקלפיםלהיעזרהאפשרותואתהוריו

במשקפייםמסתכלאניהאם,כהורהאותירואההילדאיך,כהורהשליבחוויה

אתאשנהואםעיווראנינקודותבאילו,חדשותיוצרשאניאובירושהשקיבלתי

.(הקשרעלישפיעזהאיךמשקפיי

דרקונים,ילדבוגריחסי-אניבי:שוניםמסוגיםטיפולייםקלפיםעםנעבודבסדנה

.ועודאנימל,..שלךשאמרונכון,ופיות

טיפולייםקלפיםערכותיוצר,אירגוניויועץקבוצותמנחה,שמולביץאיציקמר

,לסדנאות"אניבי"מרכזאתמנהל.קלפיםעםלעבודהיצירתיותגישותומפתח

מקצועיתספרותוכותבוהדרכהטיפולבמרכזימקצועלאנשיסדנאותמנחה

.בתחום

איציק  מר 

שמולביץ

סדנאות קצרות



סדנאות קצרות

'פורטגפרויקט -Cסדנה 

הינה תכנית המיועדת לטפח את ההתפתחות של ילדים עם קשיי  'פורטגפרויקט 

אזור כפרי ', פורטגהפרויקט נוצר באזור . התפתחות וצרכים מיוחדים אחרים

שבו הילדים לא הגיעו למסגרות החינוך בשל נכותם ובשל, ב"במערב תיכון ארה

.  המרחק

חולקה  0-6התפתחות הילד מגיל . התוכנית עצמה מבוססת על עיצוב התנהגות

,  שפה)בחמישה תחומי התפתחות , התנהגויות ברצף התפתחותי400-לכ

(.  ומוטוריקה גסה, עצמאות, חברתי, מילולית-מוטוריקה עדינה וחשיבה לא

.  נערכה הערכה לגבי מצב הילד ואז התוותה תכנית התערבות

הוכשרו מדריכות לא מקצועיות אשר עברו מבית לבית ולימדו את  , במקור

.  האימהות לעודד את ההתפתחות של ילדיהן

התכניות  . 0-7מגיל בגני ילדים וגם בבתים, ספר-כיום התוכנית קיימת בבתי

היום פחות נוקשות מן הגישה הביהביוריסטית הקודמת וקהל היעד הורחב וכולל  

.גם תלמידים עם קשיים התפתחותיים קלים יותר

ובארץ  , ילדי עזה, התוכנית נוסתה בהצלחה בקרב אוכלוסיית הצוענים בקוסובו

.ירוחם ונתיבות, בקרב ילדים מדימונה

בסדנה תוצג הגרסה העברית וגם . שנה תורגמה התוכנית לעברית20-לפני כ

.הגרסה העדכנית יותר באנגלית

27-סב ל, 7-אב ל . פסיכולוג התפתחותי וחינוכי מדריך-ר משה לנזמן"ד

בשירות בריאות הנפש הקהילתי בעזה  , היה יועץ בהתנדבות.3-וסב רבה ל

והקים את המחלקה לפסיכולוגיה  , ל"ז' סראגאל איאדר "בהנהלת ד

.  שבקוסובופרישטינהבאוניברסיטת

משה ר "ד

לנזמן



סדנאות קצרות

העדר יכולת המשחק-Dסדנה 

מחדוותחלקבמהותההיא.מבוגרואףילדבכלטמונהלמשחקהיכולתלכאורה

.וחיוניותמשמעותיותהתפתחותיותפונקציותמשרתת,החיים

שהינוהפוטנציאליבמרחבונדבךלחוץפניםבין,לפנטזיהמציאותביןגשרמהווה

אוכללהתפתחהלא,נעדרתלמשחקהיכולתלעתיםלמעשהאך.החייםמרחב

הדיאלקטיובשברטאסטיןאצלשמתוארתכפי,טראומטיותנסיבותעקבנחסמה

מה?משחקיותשלזההעדרבעצםמהו.אוגדןאצלהפוטנציאליהמרחבשל

עללושישהאימפקטומה?מצויזההעדרשבווהחוויתיהנפשיהמקום

ביןובשילובבונוביץשמדגיםכפי,לשקמהאיךולמעשההנפשיתההתפתחות

.ל'מיצשמציעכפילמציאותהאילוזיה

ההיבטיםמןהמשחקיותהעדרסוגיותיידונוהמפגששלהראשוןבחלקו

.שצוינוהתאורטיים

עלתהבהםהמשתתפיםי"עשיובאו(וויניאטים)במפגשיםנדוןהשניבחלקו

.שיקומהעלומחשבותהמשחקהעדרסביבהקושיחווית

.טיפולייםממפגשיםחומרלהביאמתבקשיםהמשתתפים

תלבאוניברסיטתלפסיכולוגיהבמחלקהמרצה.מדריךקליניפסיכולוג,שרוףאבי

.באשקלוןובברזיליאילןבר,חיפהבאוניברסיטתלפסיכותרפיהובתוכניותאביב

שלההיגויבצוותחבר.ציונהנסהנפשלבריאותבמרכזראשיפסיכולוגלשעבר

.פסיכואנליטיתלפסיכותרפיההישראליתהאגודהשלוהנוערהילדיםחטיבת

,פסיכואנליטיתבגישהובנוערבילדיםלפסיכותרפיההתוכניתשלאקדמימנהל

.אביבתלאוניברסיטת,סוציאליתלעבודהס"בי

אבי שרוףמר 



סדנאות קצרות
– E-Meal Timeסדנה  Floor Time

מתלות:ומתרחבותומתפתחותההולכותיחסיםלמערכותמסגרתמהווההארוחהזמן

עבראל,ראשוניתהאכלהאוהנקהבזמןהמתקייםוקרובהדוקזוגיוקשרמוחלטת

תקשורת,מרחבית–חושיתרבהתנסות,ובחירהעצמאותהמערבתחברתיתסיטואציה

במסגרתאוהמשפחתיתבארוחההמתרחשתסיטואציה.ומשתנהמגוונת,דינמית

הגלומותהרבותבמשמעויותנדוןהסדנהבמהלך.הילדיםבגןהגילבניעםהארוחה

עלDIR-המודלמשקפיבאמצעותנתבונן.משותפתובארוחהבהאכלה,באכילה

והחברתייםהתקשורתייםלמהלכיםביחסוהןלאכילהביחסהן,המתעורריםהאתגרים

,הרגשיות,החושיותהמשמעויותאתנבחן.ביניהםוהקשרהשולחןסביבהמתרחשים

ברקענתעמק.באוכלוהמשחקהאוכלסביבהמתעוררותוהסימבוליותהקוגניטיביות

אתגריםעםילדיםאצלהאכילהאתגריבבסיסהעומדיםהתכנוןובכישורירגשי-החושי

אסטרטגיותהאכילהסיטואצייתתוךאללהכניסאפשרכיצדלבדוקננסה.התפתחותיים

Floorבאותנוהמשמשותטיפוליות timeהפרופילאלוהתכווננותהתאמהלצורך

קצב,משחקיות,מותאםאפקט,חושיתרבוהתנסותהתייחסות:הילדשלרגשי–החושי

שולחןסביבהמתקיימתהאינטראקציהאתולעודדלהרחיב,לקדםמנתעל,ומקצבים

שיאפשרווידאובסרטוניתלווההסדנה.והטיפוליותהחינוכיותובמסגרותבביתהאוכל

העבודהבצדהילדיםמתמודדיםעימםההתפתחותייםהאתגריםשלהמחשה

להערכהאינטגרטיבימודלהינוDIR–המודל.האוכלשולחןסביבטיפולית-החברתית

האוטיסטיהספקטרוםעלוילדיםבכללמיוחדיםצרכיםבעליבילדיםוטיפול

סטנלי'דרי"עפותח.רגשיותההתפתחותיותבגישותהמודלשלמקורותיו.בפרט

בארץהמוביליםהמודליםאחדמהווהוכיום,ב"בארהוידרשרינהר"ודל"זגרינשפן

הקשייםהבנת,המודלפי-על.מיוחדיםצרכיםעםבילדיםלטיפולובעולם

–האינדיבידואלייםההבדליםוהבנתזיהויעלמושתתילדיםשלההתפתחותיים

ומעבדיםקולטיםילדיםבההדרךעלמשפיעיםאשר,והתפקודייםהרגשייםהביולוגיים

כךומתוךילדושלהעיקריכמטפללהורהמתייחסהמודל.בעולםופועליםאינפורמציה

מנתעלעצמוואתילדואתובהבנתובהורהלתמוךהמשמעותיהצורךאתרואה

החייםסביבותבתוךושיתוףהנאה,קשר,אינטימיות,הדדיוויסותלחוותלהםלאפשר

.והמשפחותהילדיםשלהטבעיות

במודלצוותיםמדריכה.ומדריכהמומחית,התפתחותיתפסיכולוגית,הסאילת'הגב

פרטיתוקליניקהעציוןגושט"אלותקשורתגני,ווריאטיצמיחהמרכזDIR-ה

בילדיםמטפלת.הילדבהתפתחות.M.A,בעיסוקמרפאה,הימןענבל'הגב

.מיוחדחינוךבמסגרות-DIRהבמודלצוותיםמדריכת."ענבלים"במכוןומשפחותיהם

' הגב

אילת הס  

'  והגב

ענבל  

הימן



סדנאות קצרות

חוסן בגיל הרך-Fסדנה 

לקידוםמניעהתכניותיישוםבבסיסהעומדתהעולםתפיסתאתתציגהסדנה

"הרךלגילחוסן"תכניתעםהיכרותנערוך.ומבוגריםילדיםאצלנפשיחוסן

.זולאוכלוסייהמיוחדבאופןהמותאמתחוסןמגבירתלהתערבותכדוגמא

המשתמשת,אוניברסאלית,מניעתיתתכניתהיא"הרךהגילחוסן"תכנית

מטפלותשלהטיפוליתברגישותחיובישינויליצורמנתעל,משאביםבמעט

אתולהנחילללמדהמחשבהמתוךנבנתההתכנית.הרךבגיללילדיםוהורים

לדמויות,התינוקשלהנפשיחוסנועבורביותרהחשובההתפתחותיהידע

עללהשפיעמכוונתזותכנית.החינוכיתהמסגרתבתוך,בחייוביותרהמרכזיות

-פסיכוהתערבותבאמצעות,הישירהמעורבותוללא,פעוט/התינוק

,מפקחותהןהתוכניתמנחות.אקולוגייםמתווכיםדרך,מערכתיתחינוכית

ש"ע"חוסן"במרכזמקצועאנשיי"עמקצועיתהמוכשרותהמעוןסיות"ועומנהלות

היאהמטרה.ולהוריםהמעוןלמטפלותהידעאתלהעבירכדי,האריס-כהן

לטווחהמעוןסביבתבתוךהערךיקרההתפתחותיהידעאתולשמרלהטמיע

החוסןמכליחלקשלותרגולהיכרותשלחוויתיחלקתכלולהסדנה.ארוך

.בתכניתהנלמדים

מומחית לטיפול  , התפתחותית מומחית ומדריכהפסיכולוגית , גולדברגקרן ' הגב

מנהלת תכנית חוסן לגיל  , ילד ממוקד טראומה בגיל הרך-דיאדי ולטיפול הורה

.פרטיתעובדת בקליניקה , הרך

פסיכולוגית  ,"חוסן לגיל הרך"תכנית רכזת , הס-רהב( דפי)דפנה ' הגב

בהתמחות קלינית במרפאת ילדים במרכז לבריאות הנפש ביפו ועובדת במרכז  

.בהרצליההבינתחומי 

קרן  ' הגב

'  גולדברג והגב

(  דפי)דפנה 

הס-רהב



סדנאות קצרות
סדנה למתמחים בלבד-לדיאדה חוקים משלה-Gסדנה 

ביןהקשר.לסמויגלוי,לפניםחוץ,לדמיוןמציאותשביןהתפרקועלנעהדיאדיהטיפול

עלהגלוייםביחסיםצופיםאנוהאינטראקציהדרך.שלנוהטיפולמושאהואהמשתתפים

מכווןהדיאדיהטיפול.הייצוגיםמערכותעלאותנומלמדיםאשרהסמוייםהיחסים

ולבנייהאדפטיבייםלאדפוסיםשללזיהוי,בדיאדההאינטראקציהבדפוסילהתבוננות

,והאחרהעצמיייצוגישלהממשקהיאהאינטראקציה.שלהםמחודשיםועיצוב

תתמקדהסדנה.ביחסיםהאימפליסיטייםהמוטיביםאתולחוותלראותנוכלבאינטראקציה

הסדנה.כניסהדלתותדרךוהתערבותהפעלות,ייצוגים,הדיאדיהטיפולשלליבהבמושגי

.למתמחיםמיועדת

מטעםומדריכהבוגרת.מדריכה,מומחיתהתפתחותיתפסיכולוגית,שרףרונית'הגב

בתכניותומדריכהמלמדת(cpp).טראומהבמצביבילדיםוהוריםלטיפולהכשרהתכנית

עםבעבודההתפתחותיותופרספקטיבותדיאדיתטיפוליתעבודהבנושאישונותהכשרה

.פרטיתקליניקהבעלת.וילדיםהורים

' הגב

רונית  

שרף

סדנה להורים לילדי גן--ADHDלשלוט ב-Hסדנה 

הספרותמרבית.ולסביבתולהוריומתמשךאתגרמהווה,ADHD-בהלוקהילדלגדל

הגןילדיעלנכתבמאדמעטאךס"ביהבגילבילדיםמתמקדיםבנושאוהמחקר

במיוחדיעילנמצאקוגניטיבי-התנהגותיטיפול.עבורםהמתאימותהטיפוליותוההתערבויות

ספרועלבהתבסס.המומלציםהמודליםאחדהיאההוריםעםקבוצתיתועבודהזובהפרעה

סדנה,גההח"מביהפסקיןמריםר"ודפלדעופרר"די"עפותחה(1997)ברקליראסלשל

ילדהורההאינטראקציהלשיפורמיומנויות8הכוללתADHD-בהלוקיםגןלילדילהורים

אתוידגיםלהוריםהסדנהמבנהאתפלדעופרר"דיציגבכנס.להומחוצההביתיתבסביבה

.זובסדנההנרכשותהמיומנויותהקניית

קמפוס-קהילה,משפחה,פרטCBT-לס"ביהמנהל,בכירקליניפסיכולוג,פלדעופרר"ד

.ובילדיםבמבוגריםלמטפליםהכשרהתכנית,)פרדסיהח"בי(השרוןלבוקמפוסרעננה

דוקטור.ומדריכיםמטפליםלהסמכתתכנית,ישראלרעננהתרפיהלסכמההמרכזמנהל

הטיפוליתבשעהשינוייתהליכיחוקר,אילן-בראוניברסיטתמטעםקליניתלפסיכולוגיה

סגורהבמחלקהראשילפסיכולוגמונהבמהלכםגההח"בבישנים13עבד.תרפיהבסכמה

מסלולעלאחראיוהיההרךלגיליוםבמחלקתעבד,לנועריוםבמחלקת,מבוגרים

.גההח"בביקליניתבפסיכולוגיהההתמחות

עופר  ר "ד

פלד



קבוצות הדיון

מעבר לסדנאות וההרצאות  , השנהבחרנו 
לעסוק ולדון גם במצבה של  , המעשירות

בזהותה ובמעמדה באמצעות קבוצות  , החטיבה
דיון שיונחו על ידי פסיכולוגים התפתחותיים  

בהשתתפות חברי הוועדה המקצועית  , בכירים
.ונציגי משרד הבריאות

מסקנות הקבוצות  , בתום הדיונים השונים
יגובשו למסמך עם דרכי פעולה שונות במטרה  

לקדם תהליכים המשמעותיים הן עבור החטיבה  
.כפסיכולוגיםוהן עבורנו 



מידע כללי על הכנס

י"חבר הפי"לא חבר הפ

₪ ₪1710 2110עלות לאדם בחדר זוגי      –מומחה 

₪ ₪2460 2860עלות לאדם בחדר יחיד-מומחה

₪ ₪1560 1760לשלושהעלות לאדם בחדר-מתמחה

₪ ₪1710 1910זוגיעלות לאדם בחדר-מתמחה

₪ ₪2460 2860יחידעלות לאדם בחדר-מתמחה

₪  ₪250  360עלות ליום סדנה –סטודנט 

מקום ומועד הכינוס

מיום שלישי    ( לשעבר הולידיי אין)באשקלון הרלינגטוןהכנס יתארח במלון 

.    22.2.2018עד יום חמישי  20.2.2018

,  צ"קפה ועוגה אחה, ארוחות ביום3, האירוח הוא על בסיס פנסיון מלא הכולל לינה

.  מתקני ספא ועוד, שתייה חופשית, קפה ומיץ רץ במהלך הסדנאות

ארגון והרשמה

ונציגיה ילוו את משתתפי הכנס לאורך שלבי  " כלים שלובים"הכנס יאורגן על ידי חברת 

.הארגון ובמהלך הכנס

:ניתן לפנות באופן הבא, הרשמה ותשלום עבור הכנס, בכל הנושאים הקשורים לארגון

33שלוחה 09-9745945: טלפון 

revital@ks-team.co.ilדואר אלקטרוני

4069200,כפר הס, 583ד .ת:  כתובת למשלוח דואר

.בהמשך-פרטי הרשמה

:31.1.2018לתאריך עד, השתתפות בהרשמה מוקדמתדמי 

!!הזדרזו להירשם. וחברי החטיבהי"הפתינתן עדיפות לרישום לסדנאות לחברי 

.  הפסקות קפה וכיבוד, פנסיון מלא, השתתפות בהרצאות, לינה: דמי הרישום כוללים

למעט לסטודנטים( 5%-כ)בכל קטגוריה 70₪-המחירים יועלו ב, לאחר מועד ההרשמה המוקדמת

mailto:revital@ks-team.co.il


י"להפהרשמה /תשלום דמי חבר

י"להפהרשמה /תשלום דמי חבר

.לסטודנטים80₪, למתמחים250₪, למומחים490₪:  2018לשנת י"להפדמי החבר 

:ניתן לשלם את דמי החבר באמצעות

- ישיר באתר הסתדרות הפסיכולוגים בישראלתשלום-www.psychology.org.il

- 03-5239393' אשראי בטלבכרטיס

- רמת  3361. ד.ת, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל: י לפי הכתובת"נפרדת לפקודת הפהמחאה

5213601מיקוד , גן

:י"להפהצטרפות והרשמה 

.  ישירות דרך אתר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, באופן מקווןי"להפניתן להצטרף 

.   למעוניינים נא להסדיר את ההרשמה לפני ביצוע הרישום לכנס לטובת עלויות מעודכנות עבורכם

.למתמחה200₪-למומחה ו400₪י היא "המחיר למי שאינו חבר הפתוספת 

ק 'יש לכתוב את הצ: לנרשמים עד שבועיים לפני הכנס: בהמחאהפריסת התשלומים למשלמים 

לאחר ביצוע ההרשמה יש לשלוח את ההמחאות  ". מ"ארגון והפקות בע, כנסים–כלים שלובים : "לפקודת

".  כלים שלובים"במשרדי 10.2.18ההמחאות צריכות להתקבל עד ". כלים שלובים"באופן מידי למשרדי 

15.2.18האחת לפירעון מידי והשנייה לא יאוחר מתאריך 

החל מעשרה ימים ואילך ממועד הכנס הסדרת התשלום באשראי בלבד.

עמלת סליקה2%ישנה תוספת של : למשלמים באשראי

 1.2.18לנרשמים החל מ , ניתן לשלם בשני תשלומים, 31.1.18לנרשמים באתר ומשלמים עד ה

.ניתן לשלם באשראי בתשלום אחד

דמי ביטול:

.150₪החזר בניכוי ,  יום לפני מועד הכנס30ביטול השתתפות עד •

.מדמי ההשתתפות50%יום לפני הכנס יוחזרו 15יום ועד 30-ביטול השתתפות החל מ•

.לא יוחזרו דמי ההשתתפות, יום לפני הכנס והילך15ביטול השתתפות של  •

:הרשמה לכנס

.  המערכת מאובטחת ומתאימה לתשלום בכרטיסי אשראי, הרישום לכנס יבוצע בצורה אינטרנטית

כאןלפרטים נוספים והרשמה לחץ 

שלשת ימי הכנס מוכרים על ידי הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית של משרד  :שימו לב

אגף החשב הכללי  , בהתאם להנחיית האוצר. כימי השתלמות למתמחים, מועצת הפסיכולוגים, הבריאות

ההוצאות הכרוכות בהשתלמויות עובדים לתקופות קצרות ובהשתתפות בימי עיון לשם  , (10/חוזר ל)

.תהיינה פטורות ממס הכנסה, כאשר הן ממומנות על ידי מקום העבודה–שמירת רמתם המקצועית 

זכאים  ר"המחשל " קרן ידע"עובדי מדינה ועובדים אשר המעסיק מפריש להם בכל חודש סכום קבוע ל

ביחס לחלקיות  50%ההחזרים הם של , ככלל. י"הפלהחזר חלקי של עלות ההשתתפות בכנס השנתי של 

ואינם תמיד כוללים  ( וכן הלאה50%על משרה של 25%, על משרה מלאה50%החזר של )המשרה 

לאחר קיומו של הכנס וביצוע  , ההחזרים ניתנים רטרואקטיבית בלבד, בנוסף. השתתפות על לינה

הנחיות מפורטות לגבי אפשרויות ההחזר והפרוצדורות לביצוען יינתנו לקראת  . התשלום על ידי המשתתף

.י"הפקיומו של הכנס על ידי מזכירות 

,מצפים לראותכם
הוועדה המארגנת

http://www.psychology.org.il/
https://developmental2018.form-wizard.net/

