
חושבים משפחות
השתלמות מקוונת בטיפול משפחתי ומערכתי למדריכים בפסיכולוגיה קלינית.

מפגש ראשון
הרצאות מבוא

יום ראשון, 29.11.2020
12:00 - 9:00

ד"ר חביבה אייל - מיהו הקליינט9:00

ד"ר חביבה אייל - טיפול משפחתי כפרדיגמה אחרת10:10

שאלות ודיון11:20

מפגש שני
טיפול בהורות

יום רביעי, 09.12.2020
12:00 - 9:00

ד"ר אסתר במברגר - טיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית 9:00

מר מקסים בן אמו - תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות10:10
הפרקטיקה של הטיפול הורה-ילד

שאלות ודיון11:20

מפגש שלישי
טיפולים משפחתיים 

מבוססי התקשרות
יום רביעי, 23.12.2020

12:00 - 9:00

9:00)EFT( גב' אסנת כהן גנור - טיפול זוגי ממוקד רגש, עקרונות בסיסיים

ד"ר רועי אלדור - התערבויות משפחתיות מבוססות מנטליזציה 10:10
)MBFT( 'בגישתם של פונגי, אייסן ושות

שאלות ודיון11:20

מפגש רביעי
העצמת החוסן 

)ה-resilience( המשפחתי
יום חמישי, 31.12.2020

12:00 - 9:00

גב' ענת שליו - נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית 9:00
במשפחה, תיאוריה ופרקטיקה

פרופ' גארי דיימונד - טיפולים משפחתיים עם בוגרים במשבר10:10

שאלות ודיון11:20

הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית מזמינה אתכם, פסיכולוגים קליניים מדריכים ומדריכות )וכן מסתמכים 
ומסתמכות( בפסיכולוגיה קלינית, להשתלמות בנושא טיפול משפחתי ומערכתי. הטיפול המשפחתי המערכתי 
הוא אחד מסוגי הטיפול בהם ניתן לעסוק במהלך ההתמחות ולגשת אתו למבחן ההתמחות בפסיכותרפיה. מקומות 
התמחות מקימים צוותים העוסקים בטיפול משפחתי ומערכתי, בהם שותפים גם מתמחים. לאור הצורך הגובר 
בהדרכת מתמחים בטיפולים מערכתיים ומשפחתיים נבנתה ההשתלמות הנוכחית. בשל אתגרי התקופה הנוכחית 
וכדי להגיע לכמה שיותר מדריכים ומסתמכים ההשתלמות תתקיים מרחוק בזום. ההשתלמות מגוונת עם מיטב 

המומחים, נשמח לראותכם.

 ההשתלמות בניהול מקצועי של הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית, 
ובניהול ארגוני של החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים.

לחצו כאן לצפיה בפעילות החטיבה הקלינית 2020 - 2021 // לחצו כאן לרישום לאינדקס הפסיכולוגים הקליניים
psycho@zahav.net.il :הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, טלפון: 03-5239393 כתובת דוא"ל

עלות ההשתלמות - 135 ש"ח // להרשמה - לחצו כאן

https://clinicalpsychology.org.il/
https://www.psychology.org.il/%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%2597%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA--2020-2021-
https://tinyurl.com/y5yo6fn6
https://tinyurl.com/y5yo6fn6
https://secure.cardcom.solutions/e/xouX
https://secure.cardcom.solutions/e/xouX


על המרצים
ד"ר חביבה אייל 

רבת  התמחות  עם  מומחית,  קלינית  פסיכולוגית 
לטיפול  אהבה  ועם  וזוגי  משפחתי  בטיפול  שנים 
יחד  ייסדתי,  ב-1985  והדרכה.  הוראה  אדם,  בבני 
עם 2 חברותי, את מכון שינוי בהרצליה, וניהלתי בו 
את המרכז להכשרת אנשי מקצוע. במקביל, עסקתי 
קליניקה  במסגרת  ובזוגות  במשפחות  בטיפול 
במרכז  ולהדריך  ללמד  ממשיכה  כיום,  פרטית. 
בתכנית  לפסיכולוגיה  הספר  בבית  הבינתחומי 
נוספים  פרויקטים  בצד  שינוי,  ובמכון  שני  לתואר 
בתחום הטיפול המשפחתי והזוגי וקליניקה פרטית 

בטיפולים פרטניים, זוגיים ומשפחתיים.

דר' אסתר במברגר
עוסקת  ומדריכה,  מומחית  קלינית  פסיכולוגית 
מטפלת  הרך.  ובגיל  ילדים  נוער  בהורים  בטיפול 
ומדריכה בגישה אינטגרטיבית הנשענת על תיאוריית 
ההתקשרות, והגישה ההתייחסותית בסטינג פרטני 

דיאדי ומשפחתי.
בטראומה  ובטיפול  בהורות  בטיפול  מתמחה 
במודל  להדרכה  ההכשרה  תכנית  בוגרת  בילדות. 
ומדריכה  מרצה   .CPP  – הורה  ילד  פסיכותרפיה 
במרכז  והורים  בילדים  אינטגרטיבי  טיפול  בנושא 
במכללה  מפרשים  ובמכון  בהרצליה,  הבינתחומי 
האקדמית תל אביב יפו. קליניקה פרטית במודיעין.

גב' אוסנת כהן גנור
פסיכולוגית קלינית, חלוצה ומייסדת הטיפול הזוגי 
ומדריכה  מטפלת  בארץ.   )EFT( הרגש  ממוקד 
המייסד  בצוות  חברה   .ICEEFT מתאם  מוסמכת 
הגל  תכנית  ושל  לפסיכותרפיה,  החדש  ביה"ס  של 

החדש ב-IDC בהם גם הרצתה.
ממייסדות העמותה הישראלית לטיפול אינטגרטיבי. 
ההוראה  יחידת  של  אקדמית  ומנהלת  מרצה  כיום 
המכללה  מפרשים,  במכון  רגש  ממוקדי  לטיפולים 
רבות  שנים  ומטפלת  מדריכה  יפו.  ת"א  האקדמית 
בקליניקה פרטית ברמת השרון. עובדת עם יחידים 
ובזוגות שמתמודדים עם קשיים זוגיים ומיניים תוך 
 EFT( אינטגרציה בין טיפול ממוקד רגש והיקשרות
ג'ונסון, גרינברג; AEDP ועוד( והגישה ההתייחסותית.

מר מקסים בן אמו
פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי, עמית במכון תל 

אביב לפסיכואנליזה.
מרצה, מדריך ומטפל בטיפול הורה-ילד. 

גב' ענת שליו
פסיכותרפיסטית  בברה"ן,  מומחית   ,MSW עו"ס 
ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת. מייסדת מית"ל 
מתמודדים(.  למשפחות  ותמיכה  ייעוץ  )מרכזי 
בעברה מרכזת תחום משפחות במערך הקליני באגף 

ברה״ן )2008-2020(.
לשותפות- נראות  ״מאי  הספרים  במשותף  עורכת 
נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית 
במשפחה״ עם ד״ר הדס-לידור. דוקטורנטית ומרצה 
באוניברסיטת בן גוריון, מכון שילובים והאוניברסיטה 

העברית.

פרופ' גארי דיימונד 
משפחתי.  בטיפול  ומדריך  מטפל  קליני,  פסיכולוג 
חבר סגל בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב. אחרי שסיים דוקטורט באוניברסיטת 
 Philadelphia ב-  והתמחות  שבפילדלפיה,  טמפל 
Child Guidance Center, השלים פרופסור דיימונד 
לפסיכיאטריה  המחלקה  במסגרת  פוסט-דוקטורט 
פנסילבניה.  באוניברסיטת  לרפואה  הספר  שבבית 
לחקר  המרכז  מנהל  כסגן  שימש  בהמשך 
לילדים  החולים  בבית  משפחתיות  התערבויות 
ממפתחי  אחד  הוא  דיימונד  פרופסור  בפילדלפיה. 
 ABFT:( המודל “טיפול משפחתי מבוסס התקשרות
 Diamond, Diamond & Levy, 2014; American

.)Psychological Association
קשר  ממוקד  "טיפול  של  העיקרי  המפתח  גם  הוא 
בעקבות  קשיים  החוות  משפחות  עבור   ")RFT(
יציאה מהארון של בנם/בתם. פרופ' דיימונד מרצה, 
מכשיר ומדריך מטפלים ברחבי הארץ והעולם. ניתן 
עבודותו באתר:  ועל  דיימונד  פרופ'  על  עוד  לקרוא 

www.bgupsychotherapyresearch.or

ד"ר רועי אלדור
פסיכולוג קליני מדריך. מנהל התחנה לטיפול בילד 
בפרספקטיבה  עובד  בירושלים.  אילן  ע"ש  ובנוער 
בסטינג  והתייחסותית,  התפתחותית   - משולבת 
עם  החיים,  מעגל  בכל  משפחתי,   / דיאדי   / פרטני 

דגש על החוויה ההורית בראיה רב דורית.


