ט"ו אייר תשע"ט20.5.19 ,

תוכנית לימוד בקורס "טיפול זוגי"
מרצה :איריס שמחוני שגב
 60שעות לימוד אקדמיות
הלימודים יתקיימו בימי ה' בבוקר ,אחת לשבוע
תוכנית הלימודים:
 11:30 – 10:00שיעור
 12:00 – 11:30הפסקה
 13:30 – 12:00שיעור
מס'
מפגש

תאריך

.1

12.9.19

היכרות ותיאום ציפיות בהתאם לנסיון המשתתפים.
מבוא תיאורטי לטיפול זוגי ,במה מטפלים בגישות
העיקריות.

.2

19.9.19

הזוגיות והתפתחותה בשלבי החיים ,הזוגיות כמרחב משותף.
תפיסת הזוגיות המשתנה אצל בני הזוג כפרטים.
נקודת ההתחלה בטיפול – .המשגת סיבת הפנייה.

.3

26.9.19

ד"ר רונית אלוני  -המיניות והתפתחותה בזוג ובתקשורת
בטיפול הזוגי –דוגמאות מטיפול ,ממשק עם טיפול סקסולוגי

.4

24.10.19

המעבר מטיפול ותפיסה פרטנית לזוגית ,החוזה הטיפולי –
הנראטיב של הזוג ,אתגור מקום המטפל.ת למול הזוג.

.5

31.10.19

ד"ר חני מן שלוי – הטיפול הזוגי הפסיכואנליטי – המשגות
תיאורטיות וקליניות .המשגות אבחוניות זוגיות ודוגמאות.

.6

7.11.19

טכניקה טיפולית – זיהוי נראטיבים ,השלכות ,בריתות,
התנגדויות .אפשרות להבאת מקרים של המשתלמים( .יישום
מגישות טיפוליות שונות).

.7

14.11.19

טכניקה טיפולית – מיקוד בתקשורת ובשיח ,קבעונות
וגמישות ,ביקורת חזרתית ,ויסות קונפליקט גבוה ותוקפנות.

.8

21.11.19

הכאן ועכשיו – תחרות מול המטפל ,ועם המטפל ,העברה
והעברה נגדית ,רודנות וכוחנות ,התקרבנות ואשמה.

.9

28.11.19

 .1רועי סמנה  -סודות בקשר ,סודות אישיים וחשיפה בטפול .רועי סמנה
 .2הבניות תרבותיות ,תפקידי מגדר ,הזדהויות המטפל.ת.
איריס שמחוני

.10

5.12.19

טראומה של הפרט וטראומה זוגית והשלכות לטיפול הזוגי.
הזוג וקשריו עם הזוגות ההוריים ,החוזה התפקודי .משפחות
משולבות ,הבנת הסדרי שיתוף והפרדה ,והגמשתם.

נושא

מרצה

ד"ר רונית אלוני

ד"ר חני מן שלוי
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מס'
מפגש

תאריך

12.12.19 .11





נושא

מרצה

 .1רועי סמנה – מודל זוגי פתוח א-מונוגמי ,פוליאמוריה,
סוגיות העברה נגדית.
 .2ניהול הטיפול במצבי איום על המשכו ,בין גמישות
לגבולות.

.12

19.12.19

דילמות ייחודיות בטיפול זוגי ובטיפול פרטני מקביל .שיתוף
ותחרות בין מטפלים וקשרים טיפוליים.

.13

26.12.19

סיומי טיפול – הנראטיב של השינוי בזוג ואצל כל אחד מבני
הזוג ,סיום פתוח ,סוגיית המשך פרטני  -היבטים אתיים
ומקצועיים.

.14

2.1.20

– אתיקה בטיפול הזוגי ובתפיסה המשפחתית הכוללת -
סוגיות הוריות ,מעורבות משפחה מורחבת .הזוג המתגרש,
משפחות משולבות ,הבניית יחסי עבר.

.15

9.1.20

השלמות ,משוב ,עיבוד סוגיות שהתעוררו במשתתפים,
פרידה.

16.2.20

מועד רזרבי

רועי סמנה
איריס שמחוני

הזכות לשינויים בתוכנית הלימודים שמורה
מועדים בהם לא מתקיימים לימודים17.10.19 ,10.10.19 ,3.10.19:
נא שריינו ליתר ביטחון מועד רזרזבי16.2.20 :

בברכת לימודים מהנים ומעשירים !

איריס שמחוני שגב ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ,מטפלת פרטנית ,זוגית ומשפחתית .מאז התמחותי
בשיבא השתלמתי והודרכתי בטיפול זוגי ומשפחתי במקביל לטיפול פרטני ,ובהמשך ,במרפאת רמת חן
ריכזתי יחידה לחוות דעת לבית משפט למשפחה ,והמשכתי לטפל ולהדריך בהתערבויות משפחתיות וזוגיות
במשפחות בסיכון ,ובטיפול זוגי בהורי ילדים עם פגיעות התפתחותיות .כמו כן ,הדרכתי בטיפול פרטני זוגי
ומשפחתי כאחראית על התמחות בשחף ,מרכז לטיפול כוללני בהפרעות אכילה .לימדתי והדרכתי כעשר שנים
במסגרת תכנית משותפת למשרדי הבריאות והרווחה מטפלים בילדים ובני נוער שנפגעו מינית במרפאות
ופקידות סעד ,וכן לימדתי והדרכתי בתכנית לפסיכותרפיה בחוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה .בחנתי
בבחינות התמחות גם על טיפולים משפחתיים.
בוגרת לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה ,תכנית ביון ,2002-2004 ,אוניברסיטת תל אביב ,ולימודים בקורס
בינלאומי בטיפול זוגי פסיכואנליטי בשיתוף  IPIוושינגטון ומרכז טאביסטוק.
בוגרת המדרשה לאמנות ,ולימודי תעודה באוצרות.
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