ט"ו אייר תשע"ט20.5.19 ,

תוכנית לימוד בקורס "טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית-התייחסותית"
מרצה :ד"ר עירית קליינר-פז
 60שעות לימוד אקדמיות
הלימודים יתקיימו בימי ג' בבוקר ,אחת לשבוע
תוכנית הלימודים:
 11:00 – 09:30שיעור
 11:30 – 11:00הפסקה
 13:00 – 11:30שיעור
מס'
מפגש

תאריך

נושא

.1

 22.10.19הכרות ומבוא תיאורטי לטיפול זוגי .מושגים פסיכואנליטים:
בחירת אובייקט ,זוגיות בין אהבה נרקסיסטית לאהבת אובייקט
ובין ליבידו לאגרסיה.

.2

 29.10.19מטיפול פרטני לזוגי :מי המטופל? השלכה ,הזדהות השלכתית
ועבודה בשלושה מימדים :תוך נפשי ,בין-אישי ובין-סובייקטיבי.

.3

 5.11.19המשגת מקרה ואבחון זוגי פסיכואנליטי ,קונפליקטים והלא-מודע
הזוגי.

.4

 12.11.19טכניקה טיפולית – קנוניה והתערבויות ממוקדות בקונפליקט
הזוגי.

.5

 19.11.19טכניקה טיפולית פסיכואנליטית :העברה ,העברה נגדית
ואנאקטמנט בטיפול זוגי.

.6

 26.11.19סופר אגו משותף – יחסים זוגיים בהקשר של ביקורת וערך עצמי

.7

 3.12.19סופר אגו משותף – המשך .טיפול ופירוק של השלכות.

.8

 10.12.19מושגים התייחסותיים בטיפול זוגי :הכרה הדדית ,עצמי מרובה
והשלישי ,ויסות רגשי.

.9

 17.12.19המשגת מקרה ואבחון זוגי בגישה התייחסותית ,מטריצה של
יחסים.

 24.12.19 .10סוגים של התערבויות בהתאם לשלב התחלת הטיפול :תקשורתי,
מערכתי ,פסיכואנליטי ,התייחסותי.
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מרצה

מס'
מפגש

נושא

תאריך

מרצה

 31.12.19 .11המרחב המיני בזוגיות  -דרך מושגי יסוד מעולם הטיפול המיני
וחיבורם לחשיבה פסיכואנליטית .מבט התייחסותי על התפתחות

מרצה אורחת
עינת נתן

המיניות והשלכות למיניות הזוגית.
.12

 7.1.20העמדה הטיפולית ביחס למיניות הזוגית (רשות ,מנטליזציה,
מירורינג ,וויסות) .העברה והעברה נגדית סביב מיניות .האינטייק

מרצה אורחת
עינת נתן

המיני ככלי אבחוני וטיפולי .
.13

 14.1.20סטינג  -מעברים בין טיפול אישי לזוגי ולהפך ,ההבדל בין טיפול
זוגי להדרכת הורים ,הפסקות וסיום טיפול.

.14

 21.1.20סוגיות אתיות ,הבניה חברתית ,הבדלי ערכים ומפגש תרבויות
בטיפול זוגי – א-מונוגמיה.

.15

 28.1.20השלמות ,סיכום ופרידה
 4.2.20מועד רזרבי




הזכות לשינויים בתוכנית הלימודים שמורה
נא שריינו ליתר ביטחון מועד רזרזבי4.2.20 :

בברכת לימודים מהנים ומעשירים!

ד"ר עירית קליינר-פז ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ,עוסקת בטיפול אישי וזוגי.
ד"ר לפילוסופיה במסלול פרשנות ותרבות ,עבודת המחקר שלה עוסקת בתקשורת זוגית מזווית של
פילוסופיית הלשון .מלמדת ומרצה בטיפול זוגי פסיכואנליטי והתייחסותי.
עינת נתן ,פסיכולוגית קלינית .בעלת הכשרה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית עם דגש על הגישה
ההתייחסותית במכון להכשרה פסיכואנליטית בניו יורק .בוגרת התוכנית להכשרת מטפלים מיניים
באוניברסיטת בר אילן .מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב בגישה התייחסותית-אינטגרטיבית,
טיפול פרטני ,זוגי ומיני .מנחה קבוצת טיפולית לנשים שנפגעו מינית בילדותן במסגרת עמותת
"יחד מחושך לאור".
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