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15.02.2022 

 "זוגי טיפולקורס " תוכנית לימוד ב
 איריס שמחוני שגב  מרצה:

 שעות לימוד אקדמיות   60
   אחת לשבוע, בבוקר 'ג הלימודים יתקיימו בימי 

 , ת"א  7במכון מגיד, בכתובת קהילת סלוניקי  

 תוכנית הלימודים: 

 שיעור   10:30   –  09:00

 הפסקה                                             10:45   –  10:30

 שיעור   12:15   –  10:45

מס' 

 מפגש
 מרצה נושא תאריך 

1.  15.02.22 
 היכרות ותיאום ציפיות בהתאם לנסיון המשתתפים.

 מבוא תיאורטי לטיפול זוגי, במה מטפלים בגישות העיקריות. 
 שגב  איריס שמחוני

2.  22.02.22 
 –ותפיסה פרטנית לזוגית,  החוזה הטיפולי  המעבר מטיפול 

 המסגרת הטיפולית הזוגית. ושל בני הזוג. של הזוג,  ים הנראטיב 
 שגב  איריס שמחוני

3.  01.03.22 
 תודעה :בריטי( אובייקט )יחסי טוויסטוק מודל עפ״י זוגי טיפול

 .שלישי ומרחב שלישית עמדה זוגית,
 קרן שפירא 

4.  08.03.22 
   הפנייה. סיבת המשגת הטיפול, הבניית – בטיפול ההתחלה נקודת

 משותפת. מודעת לא זוגית פנטזיה הזוגית, הברית
 איריס שמחוני שגב 

5.  15.03.22 
 . מין ומיניות, הקשיים בשיח על מיניות בחדר הטיפולים 1

 התפתחות הזוגיות לאורך שלבי החיים. )הבאת מקרים(. 2

 עינת נתן 

 איריס שמחוני שגב 

6.  22.03.22 

 .התפתחות "העצמי המיני" מזוית  התייחסותית והיבטיו בזוגיות  1

הוזג וקשריו עם הזוגות ההוריים,  החוזה התפקודי הזוגי בשלבי  . 2

 החיים. )הבאת מקרים(

 עינת נתן 

 איריס שמחוני שגב 

 זיוה לויטה ד"ר  בטיפול זוגי.  העברה והעברה נגדית 29.03.22  .7

8.  05.04.22 

מיקוד בתקשורת ובשיח, קבעונות וגמישות,   – -טיפוליתטכניקה 

ביקורת חזרתית, ויסות קונפליקט גבוה ותוקפנות. מקרים של 

 המשתלמים. )יישום מגישות טיפוליות שונות(. 

 שגב  איריס שמחוני

9.  12.04.22 

,  פרטיםכתפיסת הזוגיות המשתנה אצל בני הזוג העצמיות בזוגיות ו

   .התפתחויות וקנוניות

י נראטיבים, השלכות ,בריתות,  וזיה  -מקרים של המשתתפים

 ת.  יווהתנגדו

 שגב  איריס שמחוני

10.  26.04.22 

המטפל, ועם   עלמתי ואיך, תחרות  -פרשנות זוגית -טכניקה טיפולית 

המטפל, רודנות וכוחנות, התקרבנות ואשמה. הבאת מקרים של  

 המשתלמים 

 שגב  איריס שמחוני
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מס' 

 מפגש
 מרצה נושא תאריך 

11.  03.05.22 

סוגיות      -אתיקה בטיפול הזוגי ובתפיסה המשפחתית הכוללת 

הוריות, מעורבות משפחה מורחבת. הזוג המתגרש, משפחות  

 משולבות, הבניית יחסי עבר. 

 שגב  איריס שמחוני

 

12.  10.05.22 
דילמות ייחודיות בטיפול זוגי ובטיפול פרטני מקביל. שיתוף ותחרות   

 קשרים טיפוליים.בין בין מטפלים ו
 איריס שמחוני שגב 

13.  17.05.22 
הנראטיב של השינוי בזוג ואצל כל אחד מבני הזוג,    –סיומי טיפול 

   היבטים אתיים ומקצועיים - סיום פתוח,  סוגיית המשך פרטני  
 שגב  איריס שמחוני

14.  24.05.22 
  הזדהויות המטפל.תוהבניות תרבותיות, תפקידי מיגדר   - 1

 מאפינים יחודיים בטיפול זוגי ומיני קרב להט"ב  – 2

 איריס שמחוני שגב 

 ארקין -ד"ר אריאל כהן 

15.  31.05.22 
 עיבוד סוגיות שהתעוררו במשתתפים, השלמות, משוב 

 פרידה. 
 שגב  איריס שמחוני

  נא לשריין  -מועד רזרבי  14.06.21 

 

 פסח  - :19.4.22  ךמפגש בתארי םלא יתקיי •

 לשינויים בתוכנית הלימודים שמורה הזכות  •

 14.6.22בי:נא שריינו ליתר ביטחון מועד רזר •
 

 
 ! מעשיריםמהנים ובברכת לימודים 

 
 
 

התמחותי   זוגית ומשפחתית. מאז, , פסיכולוגית קלינית מדריכה, מטפלת פרטניתאיריס שמחוני שגב
בשיבא השתלמתי והודרכתי בטיפול זוגי ומשפחתי במקביל לטיפול פרטני, ובהמשך, במרפאת רמת חן  

לטפל ולהדריך בהתערבויות משפחתיות וזוגיות  והמשכתי יחידה לחוות דעת לבית משפט למשפחה,  ריכזתי  
י בטיפול פרטני זוגי  הדרכתכמו כן, תפתחותיות. במשפחות בסיכון, ובטיפול זוגי בהורי ילדים עם פגיעות ה

לימדתי והדרכתי כעשר שנים    מרכז לטיפול כוללני בהפרעות אכילה. ,ומשפחתי כאחראית על התמחות בשחף
במסגרת תכנית משותפת למשרדי הבריאות והרווחה מטפלים בילדים ובני נוער שנפגעו מינית במרפאות  

והדרכתי בתכנית לפסיכותרפיה בחוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה. בחנתי  לימדתי כן  ופקידות סעד, ו
 .  על טיפולים משפחתייםגם   בבחינות התמחות

חלקיים  תל אביב, ולימודים    , אוניברסיטת2002-2004בוגרת לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה, תכנית ביון, 
 .  ינגטון ומרכז טאביסטוקווש IPI בקורס בינלאומי בטיפול זוגי פסיכואנליטי בשיתוף
 .  בוגרת המדרשה לאמנות, ולימודי תעודה באוצרות


