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אנו שמחים להזמינכם לכנס החטיבה הרפואית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

הכנס יתקיים במלון ניר עציון, מושב שיתופי ניר-עציון אשר במורדות הכרמל.

נשמח לראותכם!

בברכה,

הועדה המארגנת:

רותי יבור

יעל סיון

נועה שמש

יעל שרון

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
החטיבה הרפואית

ראשית דבר

בסיוע: 

פטריסיה מן בוטבול

מירב רייכר

ענת מנור

רוז דקלו דגן

ורד משולם-עצמון

ד"ר מאיר נעמן, יו"ר הפ"י

דני כפרי , מנכ"ל הפ"י
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דברי הוועדה המארגנת

השונים  ברבדיה  ולהעמיק  לגדול  להתפתח,  קצר  בזמן  שהצליח  תחום  הינו  הרפואית  הפסיכולוגיה  תחום 

של הפרופסיה. העוסקים בתחום, מהדורות הותיקים ועד הצעירים, מתאפיינים במודעות קלינית, מערכתית 

ומחקרית גבוהה, ובולטים בנטייתם לחלוציות, יזמות ויצירתיות.

עם לידתו של התחום, עיקר המשאבים של העוסקים בו הופנו לגיבושו כפרופסיה, הפצתו והטמעתו בתבונה 

במערכות הבריאות השונות. בשנות ינקותו, דור המייסדים עסק בסוגיות של חקירת נחיצותו, ערכו וחשיבותו 

של התחום, ולהטמיעו במוסדות הבריאות בארץ. תודות לעבודה זו, כיום ישנה הכרה רווחת בחשיבותו וערכו 

הייחודי של הפסיכולוג הרפואי בבתי החולים, קופות החולים, מרפאות מומחים, ברפואה ראשונית, קליניקות 

פרטיות, במחקר ובאקדמיה. כעת, בחגוג 15 שנה לפתיחת המחזור הראשון של הפסיכולוגיה הרפואית, התחום 

מגיע לגיל ההתבגרות שלו. במקביל להערכה והוקרת תודה לדור המייסדים, נוצר צורך הולך וגובר בהתבגרותו 

של הדור הצעיר, המחפש לנוע בין שימור ופיתוח הבסיס העשיר של התחום, לבין מציאת אפיקים חדשים.  

כך, שאלות הזהות שבתחילה סבבו סביב הצדקת קיומו וייחודיותו, מתחלפות כעת בשאלות חדשות. בדומה 

לנער מתבגר, כך גם התחום מבקש לחדד את הגדרתו העצמית. מחד, ישנו רצון להעמיק את ייחודו תוך בחינת 

גבולות ההשפעה שלו בשדה הפסיכולוגי, הרפואי והחברתי; ומאידך, הוא מבקש להתחבר באופן מחודש ללב 

ליבו של התחום - הטיפול והעמקת הידע בו תוך התאמה לתתי ההתמחויות השונים של עולם הפסיכולוגיה 

הרפואית.

הכנס שבנינו הוא קודם כל חגיגה של גאווה לתחום, שצמיחתו המהירה והנרחבת הינה הישג אישי לכל אחד 

ואחת מאיתנו, ובפרט לדור המייסד והמחנך. בהמשך, הכנס מהווה הזדמנות לגיבוש זהותינו כפרופסיה בעולם 

הפסיכולוגיה ובעולם הרפואה. הכנס מהווה הזדמנות לפגוש מחדש את הדמויות המוכרות שעברו במקומות 

התמחות, לימודים ועבודה מגוונים, לתת בית למגוון זה, לפתוח את עינינו לגישות טיפול עכשוויות בפסיכולוגיה 

ויישומן בשדה הפסיכולוגיה הרפואית.  

בשדה  תיאורטיות  גישות  של  יישום  להצגת  בתחומם,  והמובילים  המומחים  מרצים  לכנס  להביא  ביקשנו 

הפסיכולוגיה  לעולם  פסיכולוגיות  וגישות  תיאוריות  בין  הדדית  העשרה  ליצור  ובכך  הרפואית,  הפסיכולוגיה 

הרפואית. 

אנו תקווה כי כנס זה יהווה את אבן הדרך הראשונה למסורת עקבית של כנסים שנתיים, שיגעו בפנים הרבות 

והמגוונות של הפסיכולוגיה הרפואית.

הוועדה המארגנת:

רותי יבור, יעל סיון, נועה שמש ויעל שרון  

תודות לסיוע של פטריסיה מן, מירב רייכר, ענת מנור, רוז דקלו דגן, ורד משולם-עצמון

שלום חברים,
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תוכנית הכנס

יום חמישי, 19 באוקטובר 2017

התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה:

הצגת נושא הכנס ומטרותיו ) נציגות הוועד המארגן(

ברכות לפתיחת כנס הפסיכולוגים הרפואיים הראשון:

גבי פרץ - הפסיכולוג הארצי	 

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

יורם בן יהודה  - יו"ר הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית	 

פסיכולוגיה רפואית: עבר, הווה ועתיד

פרופ' רבקה יעקובי

הגישה ההתיחסותית וישומייה בפסיכולוגיה רפואית

ד"ר שרון זיו ביימן

הפסקה

"אני צריכה אישור"- הצגת מקרה קליני על מה שרשום בגוף הפסיכוזה 

ד"ר ירון גילת

"אם תלך מי יחבק אותי ככה" על זוגיות, התקשרות, מצבי חולי וטיפול 

זוגי ממוקד רגש )EFT(, אסנת כהן גנור

ארוחת צהריים וקבלת חדרים )משעה 15:00(

 מנטליזציה וצ'י גונג במצבים רפואיים  

ד"ר אילן דיאמנט וד"ר עירית דיאמנט

הפסקת קפה

דוקו-תרפיה - יצירת סרט דוקומנטרי ככלי טיפולי

יורם בן יהודה

ארוחת ערב

פעילות ערב: מוזיקה, שתייה וכיבוד בחברה טובה 

9:30-9:00

10:15-9:30

10:45-10:15

11:45-10:45

12:15-11:45

13:15-12:15

14:15-13:15

16:15-14:15

18:00-16:15

18:30-18:00

19:30-18:30

19:30

21:30

מה בתוכנית שעה
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יום שישי, 20 באוקטובר 2017

תרגול הליכה מדיטטיבית )מקום הסדנה יימסר בהמשך(

אורן להק

ארוחת בוקר ופינוי חדרים

מודל טראנס דיאגנוסטי לטיפול בחרדת בריאות

וסימפטומים גופניים לא מוסברים 

ד"ר מיכאל זיו אור

 )CPT( יישום מודל העיבוד הקוגניטיבי

בטיפול בחולים לאחר אירוע לבבי  

ד"ר דני דרבי

הפסקת רענון וכיבוד

סכמה - תראפיה למטופלים רפואיים ולשיפור הבריאות  

ד"ר עופר מאורר

פסיכותראפיה אינטגרטיבית בפסיכולוגיה רפואית 

פרופ' גולן שחר

סיכום ופרידה

8:00-7:15

09:00-08:00

10:00-09:00

11:00-10:00

11:45-11:00

12:45-11:45

13:45-12:45

14:00-13:45

מה בתוכנית שעה

תוכנית הכנס

לאורך הכנס יוצגו פוסטרים משדה הפסיכולוגיה הרפואית
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תקצירי ההרצאות

יום חמישי, 19 באוקטובר 2017

הגישה ההתיחסותית ויישומיה בפסיכולוגיה רפואית
הקשר  בתוך  אינסופי  באופן  כנוצרת  האדם  של  הפסיכולוגית  החוויה  על  דגש  שמה  ההתייחסותית  הגישה 

בינאישי, חברתי ותרבותי וכבלתי ניתנת להבנה כעומדת בפני עצמה. 

ההרצאה תעסוק במשמעויות ובתרומה הפוטנציאלית של רעיונות הגישה ההתייחסותית לתהליכים טיפוליים 

בהקשר רפואי, תוך דגש על הבנת חווית העצמי בתוך המחלה כהקשרית ושואפת לדיאלוג עם מצבי עצמי 

נוכחות המטפל  לכך, תתמקד ההרצאה בהמשגת החיוניות של  דיסוציאציה מהם. בהמשך  מול  אחרים אל 

כסובייקט לטובת תהליכים אלו במיוחד בהקשרים רפואיים ודיון בדרכים בהם יכול המטפל כסובייקט להנכיח 

עצמו בתהליכים טיפוליים בכלל ובהקשרים רפואיים בפרט, כולל התייחסות לדיאלוג בין המטופל לבין המטפל 

על הקשר הטיפולי, להשפעות של הבנת המחלה על ידי המטפל, ולמשמעויות של חשיפה עצמית של המטפל 

באמצעות  יומחשו  המרכזיים  הרעיונות  החברתי.  והקשרן  תפיסותיו  שלו,  ההתמודדות  דרכי  תחושותיו,  את 

דוגמאות קליניות.

 
ד"ר שרון זיו-ביימן - פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות 

במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את הקמת מכון מפרשים לחקר והוראת 

הפסיכותרפיה, במסגרתו היא מנהלת את "עוגן -תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה 

מבוססת אינטגרציה", מנהלת "מכון שדות" לשירותים פסיכולוגיים ומנהלת שותפה 

הישראלי  הפורום  יו"ר  לשעבר  התייחסותית",  לפסיכותרפיה  מכון   - שיח  ב"קבוצת 

את  חוקרת  וזוגות.  במבוגרים  מטפלת  התייחסותית,  ופסיכותרפיה  לפסיכואנליזה 

השפעותיה המגוונות של החשיפה העצמית של המטפל על מטופלים שונים בשלבי 

טיפול שונים ואת השפעת תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי הטיפול השונים על 

הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללותו אצל מטופלים בעלי מאפיינים שונים.
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"אני צריכה אישור״: הצגת מקרה קליני, על מה שרשום בגוף הפסיכוזה
פסיכולוגיה רפואית הִנה מקצוע טוטאלי, ככזו היא נפגשת עם גופים השונים זה מזה ועם מבני נפש השונים זה 

מזה בה במידה. הפסיכולוג הרפואי נדרש גם לאבחן וגם לטפל במורכבות הנפשית באשר היא, לא אחת בזמן 

קצר. לעתים, מתוקף תפקידו, הוא נדרש להכריע בסוגיות של מתן אישור לניתוח מחד, ולסייע בקבלת החלטות 

גורליות מאידך, תוך שבו בזמן הממד הטיפולי אינו נעדר מן האינטראקציה המקצועית בינו לבין האדם שמולו. 

ההרצאה הנוכחית נכתבה בדיוק בהקשר הזה. הנפש הטבולה בעינויי הגוף והגוף המיוסר בעינויי הנפש, שניהם 

פסיכיאטרי  אישור  לקבל  הייתה  בקשתה  שכל  אישה,  של  דופן,  יוצא  קליני  בהצגת מקרה  ביטוי  לכדי  באים 

לניתוח פלסטי. באמצעות הצגת תיאור המקרה תעלנה שאלות קליניות, אבחנתיות ואתיות הכרוכות במקרה 

עצמו ובעבודה הקלינית בכלל.

ע"ש  ברה"נ  במרכז  למבוגרים  המרפאה  מנהל  מומחה,  פסיכיאטר   - גילת  ירון  ד"ר 

במרכז  למתקדמים  פסיכותרפיה  ללימודי  התכנית  בוגר  בבת-ים.  אברבנאל  י. 

ויניקוט בישראל ותלמיד ברשת הלאקאניאנית תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה 

.VIII באוניברסיטת פריז

תקצירי ההרצאות
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"אם תלך מי יחבק אותי ככה" על  זוגיות, התקשרות,
)EFT( מצבי חולי וטיפול זוגי ממוקד רגש

כאשר  אולם   .)2007 ושייבר  )מיקולינסר  חולי  מצבי  עם  בהתמודדות  משמעותי  כנוגדן  נמצאה  טובה  זוגיות 

פורצת מחלה כרונית/ התמודדות עם מצב רפואי  זוגות מתמודדים עם רגשות עזים של כאב, פחד ובושה 

אשר עלולים ליצר התרחקות. כתוצאה מכך ההתרעה של מערכת ההתקשרות עלולה ליצר קושי בין בני הזוג 

או להחריף קושי קיים מה שעלול להקשות על היכולת ל-caregiving  מיטבי. טיפול זוגי ממוקד רגש נמצא 

גופית,  חוץ  )הפריה  רפואי  למשבר  שנקלעו  זוגות  של  וההתמודדות  התמיכה  מערכת  לחיזוק  יעילה  כשיטה 

התמודדות עם מחלת הסרטן ועוד...(.

בהרצאה זו ארחיב על הקשר בין בריאות, התקשרות בטוחה וטיפול זוגי ממוקד רגש.

הטיפול  בגישת  זוגית  ומטפלת  מומחית  קלינית  פסיכולוגית   - גנור  כהן  אסנת 

החדש  'הגל  תוכנית  ממייסדי  בארץ.  הגישה  מייסדת   )EFT( הרגש,  ממוקד  הזוגי 

בפסיכותרפיה' במרכז הבינתחומי הרצליה. מרצה ומדריכה בתוכנית זו בנושא טיפול 

זוגי ממוקד רגש. ממייסדי העמותה לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה בישראל 

ISEPI  וחברה בוועד המנהל.



תקצירי ההרצאות

מנטליזציה וצ'י גונג במצבים רפואיים
המחקר מצביע על כך שמצבים גופניים )Functional Somatic Disorders( כגון פיברומיאלגיה, סינדרום 

המעי הרגיז או העייפות הכרונית, נובעים ממעגלי קסמים שליליים המערבים בין האדם, גופו וסביבתו. 

מנטליזציה הוא מושג המתאר יכולת של האדם לתת משמעות ופרשנות להתנהגותו ולהתנהגות אחרים, 

במונחים של מחשבות, רגשות ואמונות. זוהי היכולת להרהר ולעסוק בתהליכים מנטליים )נפשיים(, ולהסיק 

מסקנות על מצבו הנפשי של אדם מהתנהגותו.

בהרצאה נציג את ניסיוננו כיצד שילוב בין טיפול מבוסס מנטליזציה לבין תרגול צ'י גונג יכול לקדם שינוי 

סימפטומטי, חווייתי ובין אישי במצבים אלה.   

ההרצאה תיכלול תרגול קצר

בחוג  הקלינית  במגמה  מורה  קליני,  פסיכולוג   - דיאמנט  אילן  ד"ר 

לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ובבתי הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטאות 

למנטליזציה  המרכז  את  ברושי  ד"ר  עם  ביחד  הקים  וחיפה.  אביב, ירושלים  תל 

בישראל, המתמחה, מכשיר ומפתח את הגישה בישראל. 

קבוצות  ומנחה  מתרגלת  גונג.  לצ'י  מוסמכת  מדריכה   - דיאמנט  עירית  ד"ר 

ויחידים, מטפלים ומטופלים. בעברה שימשה בתפקידים בכירים במשרד החינוך, 

ובתהליכי  ספריים  בית  ושינוי  הערכה  בתהליכי  החינוך. התמחתה  ובמערכת 

התפתחות מקצועיים בקרב צוותי חינוך.

דוקו-תרפיה - יצירת סרט דוקומנטרי ככלי טיפולי  
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המרחב הקולנועי הדוקומנטרי מאפשר תיעוד של העבר אך עוד יותר, מאפשר תנועה מעמדת הניצב הפסיבי, 

ולעיתים קרובות, גם הטרגי, לעמדת התסריטאי והבמאי של חייך. במובן זה, התרפיה באמצעות יצירת סרט 

מביאה את המטופל להיות גיבור של חייו. ההגות תודגם באמצעות סרטים. האחד הינו מסע שיבה מאוחרת 

של נפגעים אל מקום הטראומה, השני, הוא מסע לידה מחדש.

יורם בן יהודה - פסיכולוג רפואי וקליני מומחה בכיר ומדריך בשני התחומים. משמש 

איש  בעברו  שנים.  כארבע  מזה  רפואית  לפסיכולוגיה  המקצועית  הוועדה  כיו"ר 

מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, ובתפקידו האחרון, מפקד היחידה לטיפול בנפגעי 

שימושית,  ולפסיכולוגיה  לפסיכותרפיה  "דרכים"  מכון  מנהל  כיום,  הקרב.  תגובות 

מקים המועדון השיקומי "החממה" לשיקום נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה ומשמש 

כמנהלו המקצועי.



תרגול הליכה מדיטטיבית
הליכה מדיטטיבית הינה תרגול בתשומת לב, כחלק מתרגול מיינדפולנס. בהליכה מדיטטיבית אנו מוזמנים 

שמתקשים  לאלו  להתאים  עשויה  מדיטטיבית  הליכה  ובחוץ.  בפנים  ובעכשיו,  בכאן  שקורה  למה  לב  לשים 

ADHD( או כתרגול משלים  ובעיניים סגורות )למשל לכאלו המתמודדים עם  בישיבה ממושכת ללא תנועה 

למדיטציה בישיבה. כמו כן, תרגול הליכה מדיטטיבית עשוי להתאים למתרגלים, שהתכנסות/התבוננות פנימה 

עלולה להוביל למחשבות שליליות, פסימיות, להגביר חרדה וכיו"ב. ההליכה מאפשרת למתרגל להתבונן סביב, 

יחד. מטרת התרגול הינה העמקת ההיכרות עם הלכי  נוספים שהולכים  לראות ולקבל השראה ממתרגלים 

ולנוע  אמת  בזמן  ומנטליים  רגשיים  גופניים,  לתהליכים  לב  לשים  להאט,  מאפשר  התרגול  כן  כמו  התודעה. 

במרחב ביניים בין פנים לחוץ, בין לבד לביחד ועוד...

 התרגול מהווה אפשרות למשכימי הקום להתנסות נעימה ומלמדת.

אורן להק - פסיכולוג רפואי מומחה-מדריך, מורשה להיפנוט, חבר הועדה המקצועית 

לפסיכולוגיה רפואית במועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות. הקים בשנת 2009 את 

׳מרפאה פסיכולוגית׳ שהינה מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה רפואית.

בעבודתו במסגרת הרפואה הראשונית )Primary Care Psychology( משלב מחקר 

וטיפול באוכלוסייה מגוונת מבחינת גיל, התמודדות עם מחלות אקוטיות וכרוניות וכן 

עם מטופלים הפונים עקב משברי חיים ומצבים רגשיים שכיחים כמו דיכאון וחרדה.  

טכניקות   CBT ומשלבת,  אינטגרטיבית  הינה  משתמש  אורן  בה  הטיפולית  הגישה 

מפסיכולוגיה  מושפעת  הטיפולית  העבודה  כן  כמו  דינאמי.  וטיפול  פסיכופיזיולוגיות 

בודהיסטית ומיינדפולנס כדרך חשיבה והתערבויות טיפוליות הנגזרות ממנה.

יום שישי, 20 באוקטובר 2017

תקצירי ההרצאות
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מודל טראנס דיאגנוסטי לטיפול בחרדת בריאות וסימפטומים גופניים לא מוסברים
הטיפול הפסיכולוגי והרפואי באנשים המתמודים עם חרדת בריאות ועם סימפטומים גופניים בלתי מוסברים 

אינו רק גורם למצוקה רגשית רבה עבור אלה המתמודדים עם בעיות אלו, אלא מביא לעלויות כלכליות מיותרות 

כתוצאה מביקורים ובדיקות אצל מומחים.

היכולת  קוגניטיביות  התנהגותיות.  תיאוריות  על  המבוסס  הטראנסדיאגנוסטי  המודל  יוצג  ההרצאה  במסגרת 

להשתמש במודל באופן גמיש, יצירתי ומבוסס המשגה אידיוסינקרטית,  יכול לאפשר למטפלים בהפרעות אלו 

להגביר את מחוייבות המטופלים לטיפול המוצע להם, לשפר את תוצאותיו ואף לחסוך בעלויות כלכליות מיותרות.

ד״ר מיכאל זיו אור - פסיכולוג קליני, מדריך בטיפול קוגניטיבי התנהגותי  ומורה מוסמך 

באוניברסיטת  התנהגותי  קוגניטיבי  בטיפול  התמחה  מיכאל  במיינדפולנס.  לטיפול 

 Centre for Anxiety Disorder and Trauma, ועבד מספר שנים ב-  אוקספורד 

התנהגותי  קוגניטיבי  טיפול  של  בתחום  וחוקר  מדריך   - מרצה  מיכאל   London
בהפרעות חרדה. למיכאל קליניקה פרטית בזכרון יעקב ובת״א.



תקצירי ההרצאות

יישום מודל העיבוד הקוגניטיבי )CPT( בטיפול בחולים לאחר אירוע לבבי
 אירוע לבבי הוא אירוע אקוטי ומאיים חיים, אשר חושף את האדם לשבריריות הקיום. עבור רבים, האירוע מוביל 

תנועת   - הדופק  ו"העולם".  למשל,  ה"עצמי"  ה"גוף"  לגבי  ותפיסות  עמדות  ושינוי  ערעור  תוך  קיומי,  למשבר 

מהאירוע  רודפניים  לזיכרונות  טריגר  ולהוות  הלבבי,  לאירוע  לתזכורת  להפוך  עלול   - ביותר  הבסיסית  החיים 

)או מהאירועים שהתרחשו בעקבותיו(. השינויים התפיסתיים עשויים לתרום להתפתחות הפרעות נפשיות כמו 

PTSD, פאניקה ודיכאון, לפגום באיכות החיים של המטופל, ואף להחריף את המצב הקרדיאלי. אי לכך, אבחון 
וטיפול פסיכולוגי מותאם לחולי לב הינו חלק חיוני מהטיפול הרפואי בהם.

העיבוד  גישת  ריסיק.  פטרישיה  ע"י  שפותח   ,)CPT( הקוגניטיבי  העיבוד  מודל  את  דרבי  ד"ר  יציג  זו  בהרצאה 

הקוגניטיבי מדגישה את החשיבות של עיבוד משמעויות ואמונות בטיפול ב-PTSD, אך מאחר והינה מודולארית, 

היא מאפשרת התאמות למגוון ההתמודדויות של מטופלים לאחר אירוע לבבי כמו: פאניקה, דיכאון כאב ועוד.  

קוגנטיקה,  מרכז  ומנהל  האדם,  מייסד  למיניות  וד"ר  קליני  פסיכולוג   - דרבי  דני  ד"ר 

מייסד שותף של הל"ר - המרכז לפסיכולוגיה רפואית, ומייסד שותף של היחידה לחקר 

טורדנות כפייתית ביחסים. עבד שנים רבות במרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות 

במטופלים  טיפל  בה  הלב  ובמחלקת  כרם,  עין  הדסה  החולים  בבית  בקהילה  חרדה 

לאחר אירוע לבבי. חבר יחד עם פרופסור פטרישה רסיק את הספר "אופקים חדשים - 

טיפול בתסמונת פוסט טראומטית בעזרת עיבוד קוגניטיבי - פרוטוקול מורחב לטיפול 

בתמונת פוסט טראומטית".
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סכמה תרפיה למטופלים רפואיים ולשיפור הבריאות
סכמה תרפיה )Schema Therapy( הינה שיטת טיפול אינטגרטיבית חדשנית המותאמת לכל קשת הפרעות 

עניין  ומעוררת  יאנג  ג'פרי  ד״ר  על-ידי  פותחה  השיטה  מתמשכים.  ובין-אישיים  רגשיים  לקשיים  וכן  האישיות 

הרבה  ליעילותה  הנוגע  בכל  מרשים  מחקרי  לתיקוף  זכתה  האחרונות  שבשנים  לאחר  במיוחד  בעולם,  רב 

בטיפול בהפרעות אישיות קשות. בהרצאה נסקור את עיקרי הגישה ונבחן את אפשרויות יישומה עם מטופלים 

יוצגו ממצאיו של מחקר פיילוט חדש לחיזוק התנהגויות  המתמודדים עם מחלות ותסמונות גופניות. לבסוף 

מקדמות-בריאות בהקשר של מיניות.

ד״ר עופר מאורר - )Ph.D( פסיכולוג קליני ומרצה לפסיכולוגיה ופסיכותרפיה, בוגר 

תוכנית ההסמכה הבינלאומית בסכמה תרפיה של פרופ' ג'פרי יאנג מפתח הגישה. 

מנהל תוכנית 'הגל החדש בפסיכותרפיה' במרכז הבינתחומי הרצליה וממקימי המכון 

הישראלי לסכמה תרפיה. בוגר תוכנית ההכשרה הארבע-שנתית למטפלים בגישה 

ופסיכותרפיה  לפסיכואנליזה  הישראלי  הפורום  ויו"ר  שיח'  ב'מכון  ההתייחסותית 

התייחסותית. מייסד ומנהל של 'צוות מטפלים גיי-פרנדלי'. מרצה ומדריך בתוכניות 

לימוד בארץ ובחו"ל, מטפל ומדריך בקליניקה פרטית בתל-אביב. 



פסיכותראפיה אינטגרטיבית בפסיכולוגיה רפואית
יחד  פסיכולוגי-רפואי.  בהקשר  פסיכותרפיה  של  החשיבות  את  מדגישים  המודרנית  ברפואה  רבים  אתגרים 

עם זאת, "פסיכותרפיה רפואית" חייבת להיות אינטגרטיבית, מכיוון שהיא נעשית עם מטופלים המציגים מגוון 

רחב של בעיות ומורכבות קלינית ניכרת. בהרצאה אציג את הרקע ההסטורי והפילוסופי של הפסיכותרפיה 

האינטגרטיבית, ואת הדרך שבה אני משתמש בה בהקשרים פסיכולוגים-רפואיים.  

לפסיכולוגיה  המניין  מן  פרופסור  ורפואי,  קליני  פסיכולוג   - שחר  גולן  פרופ' 

לרפואה  הספר  בבית  הילד  לחקר  במרכז  נלווה  ופרופ'  בן-גוריון  באוניברסיטת 

העת  כתב  את  ערך  הוא   2012-2017 השנים  בין  בארה"ב.   YALE אוניברסיטת  של 

ידי  על  לאור  מוצא  אשר   ,JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY INTEGRATION
הסתדרות הפסיכולוגית האמריקאית. 

תקצירי ההרצאות
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מיקום הכינוס
הכנס יתארח במלון "ניר עציון".

www.nir-ezion.co.il מלון ניר עציון ממוקם במושב שיתופי דתי ניר עציון ליד עין הוד.  אתר המלון

דרכי הגעה:
מדרום: נוסעים בכביש תל-אביב -חיפה הישן כביש מס' 4, בכביש 7111 פונים ימינה לכיוון מושב ניר 	 

עציון וכפר האמנים עין הוד, יש להמשיך עם כביש זה למושב. )לבאים מכביש החוף מס' 2 או מכביש מס' 
6 יש לרדת בכיוון זיכרון יעקב/פורדייס לכביש ת"א-חיפה הישן מס' 4 לכיוון צפון(.

מצפון: נוסעים בכביש חיפה-ת"א הישן כביש מס' 4, בכביש 7111 פונים שמאלה לכיוון מושב ניר עציון 	 
וכפר האמנים עין הוד, יש להמשיך עם כביש זה למושב. )לבאים מכביש החוף מס' 2 יש לעבור במחלף 

עתלית לכביש חיפה-ת"א הישן מס' 4 לכיוון דרום(

שירותי המלון:
החדרים לאורחי המלון כוללים: חדר אמבטיה מרווח, מיזוג אוויר, טלפון, טלוויזיה, מייבש שיער, ערכת 	 

שתייה חמה וכספת .
מסעדה, לובי, ומרפסת חיצונית המשקיפה לנוף.	 
בריכת שחיה חצי אולימפית מקורה ומחוממת )שעות פתיחה מוגבלות, הפרדה לנשים וגברים(.	 
סאונה יבשה, מכון כושר, חדרי טיפולים )שעות פתיחה יפורסמו במקום(.	 
אתרים בסביבה הקרובה: ניתן לסייר בעין הוד בגלריות השונות, הכפר הערבי עין חוד, זיכרון יעקב, יקבי 	 

יין בסביבה ועוד.
במושב יש גם פינת חי גדולה פתוחה לביקורים לאורחי המלון.	 

מועד הכינוס
ימים חמישי-שישי, 19-20 באוקטובר, 2017. 

כללי
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החברה המארגנת
הכנס מאורגן על ידי חברת "כלים שלובים" ונציגיה ילוו את משתתפי הכנס לאורך שלבי הארגון ובמהלך 

הכנס.

הרשמה לכנס:
הרישום לכנס יבוצע בצורה אינטרנטית שתסופק ע"י חברת "כלים שלובים".	 
המערכת מאובטחת ומתאימה לתשלום בכרטיסי אשראי. 	 
להרשמה לחץ כאן	 
ניתן לפנות גם באופן הבא לחברה המארגנת:       	 

      ifat@ks-team.co.il טלפון: 09-9745945,  דואר אלקטרוני

דמי השתתפות
להלן דמי השתתפות לכנס הכוללים: 

למשתתף כולל לינה: האירוח הוא על בסיס פנסיון מלא: ארוחות, הפסקת קפה ועוגה, קפה ומיץ רץ במהלך 
יום הסמינר. 

למשתתף ללא לינה: האירוח כולל קפה ועוגה, ארוחת צהריים וקפה ומיץ רץ במהלך יום הסמינר. 

לתשומת לב הסטודנטים: דמי חבר להפ"י  הינם 80 ₪ לשנה לסטודנט )ראה פרטים להלן(, וההצטרפות 
מוזילה את עלות הכנס באופן משמעותי.

ארגון והרשמה

כולל לינה

כולל לינה

כולל לינה

ללא לינה - כל הכנס

ללא לינה - כל הכנס

ללא לינה - כל הכנס

ללא לינה - יום אחד

ללא לינה - יום אחד

ללא לינה - יום אחד

תוספת מחיר לאדם בחדר יחיד

תוספת לארוחת ערב ביום הראשון 
בתאריך  19.10.17

מומחה - עלות לאדם בחדר זוגי

מתמחה )בחדר בן שלוש מיטות(

סטודנט )בחדר בן שלוש מיטות(

מומחה

מתמחה

סטודנט

מומחה

מתמחה

סטודנט

חדר למומחה

למשתתפים בכנס ללא לינה

מעמדסוג השתתפות
מחיר - שאינם 
חברים בהפ"י 
)כולל מע"מ( 

מחיר
לחברי הפ"י 

)כולל מע"מ( 

1020ש״ח

870 ש״ח

800 ש״ח

790 ש״ח

640 ש״ח

570 ש״ח

450 ש״ח

360 ש״ח

270 ש״ח

400 ש״ח

115 ש״ח

820 ש״ח

690 ש״ח

650 ש״ח

590 ש״ח

460 ש״ח

420 ש״ח

330 ש״ח

260 ש״ח

170 ש״ח
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תשלום דמי חבר/הרשמה להפ"י
דמי החבר להפ"י לשנת 2017 )490 ₪ למומחים  |   250 ₪ למתמחים   |    80 ₪ לסטודנטים( ניתן לשלם 
בהמחאה נפרדת לפקודת הפ"י לפי הכתובת: הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ת.ד. 3361 מיקוד 5213601 
לישראל:  הפסיכולוגים  הסתדרות  באתר  או   ,03-5239393 בטלפון:  אשראי  כרטיס  או באמצעות 

www.psychology.org.il )חידוש חברות בלבד. הצטרפות להפ"י נעשית דרך המשרד(.

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

פריסת תשלומים:
למשלמים בצ'קים: ניתן לפרוס לשני תשלומים לנרשמים עד 20.9:  שיק ראשון לתשלום מיידי,  	 

שיק שני עד 15.10.2017  אין לחרוג מתאריכים אלו. למשלמים לאחר 21.9 - שיק אחד עד 15.10.2017 
יש לכתוב את הצ'ק לפקודת: "כלים שלובים - כנסים, ארגון והפקות בע"מ" ולשלוח לכתובת:    

רחוב החרושת 16 אור יהודה, מיקוד 6037584
למשלמים בכרטיס אשראי:           	 

עד לתאריך 27.9 ניתן לפרוס עד שני תשלומים. לאחר 28.9.2017 - תשלום אחד  
למשלמים באשראי תתוסף עמלת סליקה בסך 2% מהסכום הכללי.

דמי ביטול:
ביטול השתתפות עד 30 יום לפני מועד הכנס,  החזר בניכוי 150 ₪.	 
ביטול השתתפות החל מ 30 יום ועד 15 יום לפני הכנס  יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות.	 
ביטול השתתפות של  15 יום לפני הכנס והילך, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.	 

זכאויות 
מועצת  הבריאות,  משרד  של  רפואית  לפסיכולוגיה  המקצועית  הועדה  ידי  על  מוכרים  הכנס  ימי  שני 

הפסיכולוגים כימי השתלמות למתמחים.
בהתאם להנחיית האוצר, אגף החשב הכללי )חוזר ל/10(, ההוצאות הכרוכות בהשתלמויות עובדים לתקופות 
קצרות ובהשתתפות בימי עיון לשם שמירת רמתם המקצועית -כאשר הן ממומנות על ידי מקום העבודה, 

תהיינה פטורות ממס הכנסה.
ידע" של המח"ר זכאים  ועובדים אשר המעסיק מפריש להם בכל חודש סכום קבוע ל"קרן  עובדי מדינה 
להחזר חלקי של עלות ההשתתפות בכנס השנתי של הפ"י. ככלל, ההחזרים הם של 50% ביחס לחלקיות 
כוללים  תמיד  ואינם  הלאה(  וכן   50% של  משרה  על   25% מלאה,  משרה  על   50% של  )החזר  המשרה 
השתתפות על לינה. בנוסף, ההחזרים ניתנים רטרואקטיבית בלבד, לאחר קיומו של הכנס וביצוע התשלום 
על ידי המשתתף. הנחיות מפורטות לגבי אפשרויות ההחזר והפרוצדורות לביצוען יינתנו לקראת קיומו של 

הכנס על ידי מזכירות הפ"י.

בברכה, הוועדה המארגנת

ארגון והרשמה
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