
אורך ההשתלמותתאריכי ההשתלמותשם ההשתלמותשם המוסדחטיבה מאשרת

25.12.18" עד התהום עד הקצה"יום העיון מרכז שוסטרמןחטיבה קלינית

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמיתהיחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ס לעבודה סוציאלית"ביה, א"אוניברסיטת ת

, שלוש שנים

א" ש600

 שעות201940קיץ - 2017דצמבר תוכנית קריאה לסמינר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים ונוער– " עמך"לימודי התעודה של עמך

שלוש שניםט"תחילת לימודים בתשע"פורצי דרכים- הזרם העצמאי בפסיכואנליזה"התכנית לפסיכותרפיה ש סאקלר"הפלקולטה לרפואה ע, א"אוניברסיטת ת

תלת שנתי- מסלול פסיכותרפיה ללימודי תעודההמדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, מכללת לוינסקי

 7, שלוש שנים

אשבועיות"ש

מסלול הכשרה בפסיכותרפיה היפנוטית, הגל השלישי, קורסים וסנדאות": מבטים"תכנית המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר אילןחטיבה קלינית

16-17.12.18"בין בדידות לקהילה: פסיכוזה"כנס שנתי ISPSחטיבה קלינית

ארגונית- היבטים וחשיבה מערכתית: עבודת הפסיכולוג במערכת החינוכית: קורסי הסבה או קורסי חובהי"המדרשה הארצית ללימודים של שפ

פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוערי"המדרשה הארצית ללימודים של שפ

מן התיאוריה לקליניקה- התפתחות רגשית והפרעות בהתפתחות הילדי"המדרשה הארצית ללימודים של שפ

יסודות הטיפול הפסיכולוגי בילדיםי"המדרשה הארצית ללימודים של שפ

ב+לקויות למידה אי"המדרשה הארצית ללימודים של שפ

ר נעמה עצבה פוריה "ד- השתלמות להנחיית קבוצות לטיפול ברפלקטיביות הורית

 16- שלב א

- שלב ב, א"ש

א" ש30

יסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויותמכון מפרשיםחטיבה קלינית

התערבויות זוגיות מעמדה אינטגרטיבית למטפלים פרטנייםמכון מפרשיםחטיבה קלינית

עבודה טיפולית מעמדה אינטגרטיבית עם הוריםמכון מפרשיםחטיבה קלינית

א" ש16.9.1940החל מתאריך " אתגר ההכלה ובעיות התנהגות- בעיות התנהגות בבית הספר"הקורס המדרשה לפסיכולוגים באוניברסיטה העברית 

"גל החדש בפסיכותרפיה"תכנית ההמרכז הבינתחומי, בית הספר לפסיכולוגיהחטיבה קלינית

תכנית מתקדמים, התכנית הבסיסית: התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה דינאמיתמכון מגידחטיבה קלינית

א" ש07.06.1920".טיפול קבלה ומחויבות-אקט"הסדנה 

א" ש8-10.10.1824קורי שולמן' פרופ, ADOS 2הכשרת מבוא בשימוש כלי לאבחון אוטיזם 

28-29.7.2019-  ו24-25.7.2019 (טיפול בקבלה ומחוייבות) ACT-הכשרה בחטיבה קלינית

09.02.20 -03.11.19 17 " אבחון וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי פגיעה מינית" הסדנה מכון חרוב

10.9.19" טיפול ומעשה, מחקר, תיאוריה: מבט בין תחומי, גוונים של הורות- "כנס ישראל השני להורות בגיל הרך

א" ש3.11.1940- החל מה,  ימי ראשון8. המהפכה החברתית של אנשים עם מוגבלויות והמפגש שלה עם חדר הטיפולים: ICF- קורס לימודי מוגבלויות ו. הקריה האקדמית אונו, היחידה ללימודי המשךחטיבה שיקומית

פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בטיפול במבוגריםא יפו"המכללה האקדמית ת, "עוגן"תכנית - מכון מפרשיםחטיבה קלינית

נוער והורות, פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בילדיםא יפו"המכללה האקדמית ת, "עוגן"תכנית - מכון מפרשיםחטיבה קלינית

תכנית הלימודים התלת שנתית ש מרים בן אהרן"ילד ע-בית הספר לטיפול משולב הורה

תכנית הליבה בפסיכותרפיההתכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, א"אוניברסיטת תחטיבה קלינית

התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, א"אוניברסיטת תחטיבה קלינית

פסיכותרפיה , פסיכולוגיית העצמי, מצבים מנטאליים ראשוניים, הגישה ההתייחסותית: מסלולי לימוד מתקדמים

פסיכותרפיה קלייניאנית והזרם העצמאי בפסיכואנליזה, קבוצתית

"פורום ביון"תכנית התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, א"אוניברסיטת תחטיבה קלינית

א" ש105 מפגשים15, 5.11.19- החל מ' ימי ג"הכשרת מטפלים בהורות"הקורס המרכז הרפואי שיבא- ח לילדים"השירות הפסיכולוגי ביהחטיבה קלינית

השתלמות מדריכים של הועדה המקצועיתחטיבה קלינית

השתלמות למדריכים לקידום ההנחיות היישומיות למסמך - CBTוסוגיות בהטמעת ובהדרכת " טעימות"הסדנה 

"הליבה

2020יולי - 2019נובמבר סדנה להכשרת מטפלים בשיטת הסמכות החדשהשניידר, המרכז לסמכות החדשה והמרפאה לסמכות הוריתחטיבה קלינית

2020מאי - 2019אוקטובר תרפיה- קורס סכמההמרכז הרפואי זיו צפתקלינית, חינוכית

2020אפריל - 2019אוקטובר ר עופר מאואר"ד"- קונפרנס-הקורס המלא בוידאו- סכמה תרפיה: "הקורסחטיבה קלינית

19.12.14-19.12.12הקשבה לשעה הטיפולית: הכנס השנתי של החטיבה הקלינית בנושא2019כנס החטיבה קלינית חטיבה קלינית



2020פברואר - 2019אוקטובק ר גבי גולן"ד- קורס בסיסי בהיפנוזההחוג לפסיכיאטריה, א"אוניברסיטת תחטיבה קלינית

2020מרץ - 2019אוקטובק אשכול רפאלי ועטרה ברק שרם ' פרופ"- הקורס המקיף- סכמה בשדה"הקורס המכון הישראלי לפסיכותרפיהחטיבה קלינית

2019נובמבר "זהויות ותרבויות, הפסיכולוגיה השיקומית כפסיפס של אנשים- קולות וצבעים"הכנס השנתי של החטיבה השיקומית 2019כנס החטיבה השיקומית חטיבה שיקומית

12-15.09.19" לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדיםDIR- עקרונות מודל ה" הקורסהעמותה לילדים בסיכון - המרכז לטיפול וחקר באוטיזםחטיבה התפתחותית

2019ספטמבר "(ACT)טיפול קבלה ומחויבות "קורס ח רחובות"שפחטיבה חינוכית

הכשרה אנליטיתהחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

שנתית לפסיכותרפיה- התכנית התלתהחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

(ירושלים ותל אביב)התכנית התלת שנתית ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית "- מעשה הטיפולי"ההחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

סמינר למטפלים בבאר שבע- השלישי בחשיבה הפסיכואנליטיתהחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשוויהחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

למטפלים מנוסים, תכנית חד שנתית של טיפול בילדים: מהקליניקה אל התיאוריה ובחזרההחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

"התקרבות"תכנית החברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

לימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בצפון- מלאכת הפרשנות בפסיכואנליזההחברה הפסיכואנליטית בישראלחטיבה קלינית

א" ש2019520החל מאוקטובר תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה דינאמית ממוקדת"יישומים קליניים"מכון חטיבה חינוכית

2019שנת התכנית התכנית התלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בילדים ומתבגרים (בני ברית)" הרי ירושלים"המרכז לטיפול והכשרה חטיבה קלינית

2019שנת סמינר הסתיו(בני ברית)" הרי ירושלים"המרכז לטיפול והכשרה חטיבה קלינית

2019שנת תכנית לימודים למטפלים מנוסים(בני ברית)" הרי ירושלים"המרכז לטיפול והכשרה חטיבה קלינית

10.11.19(יו אוזימו'פריצ' בהנחיית דר)" דרכים לעבוד עם מטופלים מורכבים"יום העיון הקבוצה הישראלית לטיפול דינאמי חוייתי אינטנסיביחטיבה קלינית

3-4.11.19א"המרכז הרפואי סוראסקי ת- 2019הכנס השנתי של החברה לנוירופסיכואנליזה החברה לנוירופסיכואנליזהחטיבה קלינית

11.11.19"תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות"יום העיון מכון שלםחטיבה קלינית

2020מאי - 2019דצמבר " ילד-טיפול משולב הורה"השתלמות מכון שלםחטיבה קלינית

2021יוני - 2019נובמבר תכנית ההכשרה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית בילדים ומתבגרים והדרכת הוריםש כהן האריס"מרכז חוסן עחטיבה חינוכית

29.11.19דיון השוואתי במודלים מרכזיים:  טיפולית אינטגרטיבית עם הורים29.11.19עבודה  - יום העיוןנוער והורות, מסלול ההכשרה לטיפול בילדים- במכון מפרשים" עוגן"תכנית חטיבה התפתחותית

א" ש23.10.1840- החל מר יעקב יבלון"ד- ח"טיפול דינאמי קצר מועד לפסיכולוגים בשפ? הילכו שניהם יחדיו- קצר ודינאמיהמדרשה הארצית ללימודים גבוהים בפסיכולוגיה חינוכיתחטיבה חינוכית

13.02.19טיפול בפסיכוזה מנקודות מבט שונות"- מדברים פסיכוזה"יום העיון  ישראלISPSחטיבה קלינית

13-14.01.20 במבחן הרורשאךR-PAS- הכשרת שימוש בהמרכז הבינתחומי הרצליהחטיבה קלינית

15-18.12.19טיפול בפוסט טראומה באמצעות חשיפה ממושכת להפרעה פוסט טראומטיתמרכז חוסןקלינית, חינוכית

20פברואר - 19אוקטובר קורס בסיסי בהיפנוזהמכון מוכר ללימודי היפנוט"- הדדיות"מכון חטיבה חינוכית

תלת שנתיבילדים ונוער, מסלול למטפלים בגיל הרך, לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטיתבאוניברסיטת חיפה" זרמים"תכנית חטיבה חינוכית

11-13.02.20"בין תקינות ופתולוגיה- נתיבי התפתחות "2020כנס החטיבה ההתפתחותית לשנת חטיבה התפתחותית

09.01.20"הקליניקה הפסיכואנליטית של המתבגר"יום עיון (י"הפ)ן והסתדרות הפסיכולוגים בישראל "עמותת תפס

שנה אקדמיתעבודה טיפולים עם הוריםה"פורום אמפטיחטיבה חינוכית

21-24.5.20 של הפסיכואנליטיקאיים דוברי הצרפתית 80- הקונגרס ה(SPI)החברה הפסיכואנליטית בישראל חטיבה קלינית

2020יוני -מרץתרפיה-הקורס המקיף לסכמההמכון הישראלי לפסיכותרפיהחטיבה קלינית

א" ש202040יוני - מרץ" גישות טיפול בילדים "2020השתלמות מתמחים חטיבה התפתחותית

05.02.20"מכלי הנפש"יום העיון המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמלהתפתחותית, קלינית


