
 

 מקומות וקורסים המוכרים על ידי הפ"י להשתלמות:

 

 25.12.18ן משל מרכז שוסטריום העיון "עד התהום עד הקצה"  .1

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית, של היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס  .2

היקף לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, בפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל אביב. 

 שעות אקדמיות. 600סמסטרים,  6שלוש שנים אקדמיות,  -התוכנית

תוכנית קריאה לסמינר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים ונוער, סה"כ שעות  –לימודי התעודה של "עמך"  .3

 .2019קיץ  -2017דצמבר  שעות. 40 -ההשתלמות בשנה הקרובה 

לימודי התעודה  של אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה,   .4

פורצי דרכים"', המסלול מציע תכנית לימודים בת שלוש  -"הזרם העצמאי בפסיכואנליזה -יההתכנית לפסיכותרפ

 .וחצי שנים אשר מתחילה בשנת הלימודים תשע"ט

מסלול פסיכותרפיה ללימודי תעודה של המדרשה ללימודי מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, שפ"י, אשר מתקיים  .5

 .שעות אקדמיות שבועיות 7תי בהיקף של במכללת לוינסקי. המסלול הוא מסלול תלת שנ

התוכניות הבאות הנערכות במסגרת  תכנית "מבטים", המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן,   .6

מסלול  –. ג. מבטים הגל השלישי –. ב. מבטים קורסים וסדנאות –" א. מבטים  כהשתלמויות מקצועיות מובהקות

 הכשרה בפסיכותרפיה היפנוטית.

 . 16-17.12.18בנושא פסיכוזה: בין בדידות לקהילה.  ISPSהכנס השנתי של ה   .7

עבודת הפסיכולוג במערכת החינוכית  א.  -ה וקורסי חובה במדרשה הארצית ללימודים של שפ"יקורסי הסב .8

התפתחות רגשית והפרעות  .  ג. פסיכו דיאגנוסטיקה של ילדים ונוערארגונית. ב.  -:היבטים וחשיבה מערכתית

 . א+בלקויות למידה ה. יסודות הטיפול הפסיכולוגי בילדים ד.   מן התיאוריה לקליניקה-בהתפתחות הילד 

השתלמות בהנחיית קבוצות לטיפול ברפלקסיביות הורית אשר תועבר על ידי ד"ר נעמה עצבה פוריה ואחרים. שני  .9

 שעות. 30שעות השני  16שלבים הראשון 

 ימי עיון, קורסים וסדנאות של מכון מפרשים. .10

ה העברית )רכזת הקורס: מרב הקורס "בעיות התנהגות בבית הספר" של המדרשה לפסיכולוגים באוניברסיט .11

 ש"א. 40( ובהיקף של 16.9.19מפגשים )החל מתאריך  6-קציר, פסיכולוגית חינוכית מומחית( הקורס מתקיים ב

 .ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומיתכנית ה"גל החדש בפסיכותרפיה" הנערכת במסגרת הבית ספ .12

 .דינמית של מכון מגידתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה ה .13

אנה גולדברט, פסיכולוגית  על ידי תועבראשר  ,07/06/19שתחל בתאריך:  "טיפול קבלה ומחויבות -הסדנה "אקט  .14

 .אלעד ליבנה, פסיכולוג קליני מומחהחינוכית ורפואית מומחית ו

. אשר Autism Diagnostic Observation Schedule - ADOS 2: בכלי לאבחון אוטיזם בשימוש המבוא הכשרת .15

 ש"א.  24בהיקף של  2018באוקטובר  8-10הועברה ע"י פרופ' קורי שולמן בתאריכים 

 28-29.7.2019 -ו 24-25.7.2019)טיפול בקבלה ומחוייבות( שתתקיים ב  ACT-הכשרה ב .16

 17יימת בין הסדנה " אבחון וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי פגיעה מינית " של מכון חרוב , אשר מתק .17

 09.02.20-התאריכים   03.11.19

http://psychology.biu.ac.il/node/1405
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, אשר י: תיאוריה, מחקר, טיפול ומעשה""גוונים של הורות, מבט בין תחומכנס ישראל השני להורות בגיל הרך:  .18

 .10.9.2019 יתקיים בתאריך 


