
אורך ההשתלמותתאריכי ההשתלמותשם ההשתלמותשם המוסדחטיבה מאשרת

2021החל מאוקטובר תכנית תלת שנתית לטיפול זוגי פסיכואנליטי. ב, תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת. אמכון יישומים קלינייםכל החטיבות

א" ש20נטרו 'הילה ארג- IPT-Aפסיכותרפיה בינאישית למתבגרים י"החטיבה החינוכית בהפכל החטיבות

התערבות ומניעה, אטיולוגיה- ילדים ונוער בסיכוןח רמת השרון"שפתע, שק, הת, חנ

2022יוני - 2021' אוקתכנית ללימודי טיפול משפחתי וזוגי לפסיכולוגיםקפסולהכל החטיבות

10.10.21- החל מטיפול הורה ילד על רצף האוטיזםהמרכז לטיפול וחקר האוטיזםתע, רפ, שק, הת, חנ

א" ש12.10.21105- החל מהתכנית להכשרת מטפלים בהורותש"ש ספרא תה"שירות פסיכולוגית בית חולים לילדים עשק, רפ, הת, חנ, קל

13.10.21- החל מ2021-22– מהקליניקה לתיאוריה ובחזרה . תכנית החד שנתית לטיפול בילדיםהחברה הפסיכואנליטית בישראלכל החטיבות

7-11.11.21"תני לי דקה להתרגל אליך שוב "2021כנס החטיבה החינוכית לשנת י"חטיבה חינוכית בהפחינוכית

23-25.11.21"קרוב אל עצמך "2021כנס החטיבה השיקומית לשנת י"החטיבה השיקומית בהפכל החטיבות

15-18.12.21"הקשבה לשעה הטיפולית "2021כנס החטיבה הקלינית לשנת י"החטיבה הקלינית בהפכל החטיבות

202119-21.12.21כנס החטיבה הרפואית לשנת י"החטיבה הרפואית בהפכל החטיבות

CPP24.1-13.6.22 - 2022השתלמות מתמחים בפסיכולוגיה התפתחותית י"השתלמות של הפהתפתחותית

2021-2022 אינטגרטיבי אונלייןCBTאוניברסיטת חיפה- ס למדעי הפסיכולוגיה "ביכל החטיבות

18-22.1.22כנס הפסיכולוגיים החינוכיים בדרוםי"השתלמות של הפחינוכית

א" ש15-22.5.228טכניקות ודרכי עבודה- איתגור קוגניטיבימכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש26.4-14.6.2240(CBT)מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי מכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש20-27.3.228שימוש בחשיפה לעבודה עם חרדה ורגשות אחריםמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש17.2-31.3.2226' בסיסי סמסטר בACT: טיפול בקבלה ומחוייבותמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש13.5-17.6.2224קורס מתקדם - ACTמיינדפולנס בטיפול מכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש22.2-29.3.2226' בסיסי סמסטר בACT: טיפול בקבלה ומחוייבותמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש18.2.226הכשרת בסיס להפעלת מיומנויות גוף נפש להפחתת מתחמכון מפרשיםכל החטיבות

א" שFOCUSING29.4-3.6.2224חילוץ ממצבי תקיעות באמצעות מכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש28.1-4.3.2230התמקדות - FOCUSINGחילוץ ממצבי תקיעות בפסיכותרפיה באמצעות מכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש24.2-19.5.2235טיפול זוגי והורי ממוקד מיינדפולנס וחמלהמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש7.3-23.5.2230 בילדים ומתבגרים                                                                 OCD- הורים לחרדה ו -טיפול מונחה  - SPACEמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש14.2-4.4.2232פסיכותרפיה במצבי טראומה גופנית ואובדן בילדיםמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש9.2-1.6.2224קבוצת למידה מכוונת בנושא הדרכה בפיכותרפיה מעמדה אינטגרטיביתמכון מפרשיםכל החטיבות

See Far CBT26-27.5.22 ,9-10.6.22- מעבר לטיפול קוגניטיבי התנהגותי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדתכל החטיבות

13.5-22.6.22לימודי פסיכותרפיה פסיכאנליטית- זרמים אוניברסיטת חיפה- ס למדעי הפסיכולוגיה "ביכל החטיבות

א" ש9.2.202240ונסון 'גישות להערכת אינטליגנציה והכשרה בשימוש במבחן וודקוק גי"השתלמות של הפכל החטיבות

2022ר איתי אדרס" אינטגרטיבי של דCBT ה"אוניברסיטת חיפה ואיטכל החטיבות

10.3.2022רננה שטנגר אלרן' דר- בשיתוף מכון מפרשים " המטפל הפצוע"התמודדות של המכללה האקדמית תל אביב- מכון מפרשים כל החטיבות

14.3.2022ות מגדר.ות ונוער מגווני.היבטים קליניים של ילדהאיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגרשק, הת, חנ, קל

4.4.2022על שיגעון ויצירה: חלומות וכוכבים נופליםתיאטרון תמונעכל החטיבות

2021-2022התוכנית הבינתחומית ללימודי פסיכואנליזהמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננוכל החטיבות

22-ספטהכשרות לאבחון הפרעה ברצף האוטיזםהאוניברסיטה העברית בירושלים- המרכז לאוטיזם רפ, שק, הת, חנ, קל

6-9.6.2022הכנס השנתי של הפסיכולוגים הקליניים בגינוסראיגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראלכל החטיבות


