
אורך ההשתלמותתאריכי ההשתלמותשם ההשתלמותשם המוסדחטיבה מאשרת

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

9.2022הכשרות 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

8-10.5.2022הכנס השנתי של החטיבה לפסיכולוגיה חברתית תעסוקתית ארגוניתהסתדרות הפסיכולוגים בישראלכל החטיבות

31.5.2022-2.6.2022הכנס השנתי של החטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית הסתדרות הפסיכולוגים בישראלכל החטיבות

א" ש17.6.202226 - 29.4.2022 בסיסיACTטיפול בקבלה ומחויבות מכון מפרשיםכל החטיבות

א" שACT20.5.2022-1.7.202228מתגברים והורים בגישת , עבודה טיפולית עם ילדיםמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש13.5.2022-24.6.202230נדריּות בחדר הטיפולים ומחוצה לו'טרנסגמכון מפרשיםכל החטיבות

א" כ4.3.2022-29.4.202242טיפול פסיכולוגי בחולי סרטן ובני משפחתם לאורך כל שלבי המחלהמכון מפרשיםכל החטיבות

א" כ18.5.2022-22.6.202224טיפול משפחתי מבוסס התקשרותמכון מפרשיםכל החטיבות

א" ש3.7.2022-8.7.202250ואינטגרציה,  ללא השגת מהימנותADI-R , ADOS-2הכשרה הכוללת בית אחד כל החטיבות

א" ש11.2022380תוכנית ההכשרה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית בילדים ומתבגרים והדרכת הוריםמרכז חוסןכל החטיבות

12-13.6.2022ב"חים באזור הדרום תשפ"מפגש סיכום שנה מנהלי השפחים באיזור הדרום"שפחינוכית

א" ש22.6.2023376 - 27.10.2022תכנית לימודים לטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיביתמכון מפרשיםכל החטיבות

2022נובמבר תוכנית הכשרה לטיפול בעברייני מין ופוגעים מינית עם מוגבלויותאוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאליתשיקומית

א" ש1.11.202285כלים ועקרונות:  בילדים ונוערDBTקורס בטיפול דיאלקטי התנהגותי ח ירושלים"שפהת, חנ, רפ, שק

SEE FAR CBT15.12.2022 - 30.12.2022- טראומה - מודֶל אינטגרטיבֶי לטיפוֶל בהפרעוֶת חרדֶה ופוסטהמרכז לייעוץ לטיפולים נפשיים- ן "מיטכל החטיבות

א" ש19.7.202340 - 26.10.2022מסובייקטיביות לאינטרסובייקטיביות: 2023-2022לימוד פסיכותרפיה קרוב מיקוד שנתי לימוד קרובכל החטיבות

2024ינואר  - 2022ספטמבר CPP- פסיכותרפיה הורה ילד מכון חרוברפ, שק, הת, חנ, קל

18.10.2022 - 30.8.2022הכשרת טיפול מרחוקח שיבא"בי, המכון להתפתחות הילדהתפתחותית

8.5.2022 - 27.3.2022 בטיפול בילדים ונוערCBTקורס כלי ח שיבא"בי, המכון להתפתחות הילדרפ, שק, הת, חנ, קל

14.2.2023 - 25.10.2022אוניברסיטת תל אביב- היפנוזה בסיסית אוניברסיטת תל אביב- המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה רפ, שק, הת, חנ, קל

 שעות פרונטליות5 שעות מקוונות ו 49השתלמות לפסיכולוגים ומקצועות טיפול בעלי רישיון בתחום הנוירופידבקר דורון תודר"ר יוסי ארנרייך וד"ד: המרציםרפ, שק, הת, חנ, קל


