
בסיעתא דישמיא

לפרטים והרשמה:
בשעות הבוקר: 10:00-12:00 
בשעות הערב: 20:00-22:00

משרד: 03-806-6616
מלכי:  054-844-9878
בלימי:  052-76-51850

m8066616@gmail.com  :דוא"ל

 מהלך-מרכז השתלמיות למטפלות חרדיות
שפת אמת 10  טל: 03-808-6616

התוכן: 
האדם  התפתחות  חיים,  בעלי  להתפתחות  בניגוד 
מאופיינת ברב גוניות פסיכולוגית, רוחנית ותרבותית 
בקורס  דופן.  יוצאת  מוחית  גמישות  על  הנשענת 
בהתפתחות  שלב  כל  המאפיין  את  לעומק  נלמד 
מותנית  השלבים  בשלות  בו  באופן  נעסוק  האדם, 
אחד  שלב  בוקע  בו  האופן  באלו,  אלו  הדדית 
בחירות  מתבצעות  –כיצד  מכל  ויותר  השני,  מן 
על  לבסוף  המשפיעות  החיים  במהלך  מכריעות 
רבדיה  על  כשלמה,  האישיות  של  האינטגרציה 
החסונים מחד והטראומטיים מאידך. בקורס ינותחו 
 ההשלכות של הדברים על השפעת העבר על העתיד 
בהקשר התהליכים של קיבעון, תסוגה וחזרה, תפקידם 
בתמיכה  והמסורת  הקהילה  המבוגר,  של  המכריע 
בתהליך זה. לקורס השלכות על אבחון דינאמי וניהול 
טיפול בגישה פסיכואנאליטית מבוססת התפתחות. 
כמו כן נראה את ההשלכה של הפרעות בהתפתחות 

על תצורת האופי והפרעות האישיות. 

גישה פסיכואנאליטית מבוססת התפתחות
 המשמעות הפסיכולוגית של השלבים ההתפתחותיים 

והשפעתם על אישיות האדם ובחירותיו.
מרצה: 

דוד בנאי- פסיכולוג קליני, מנהל שותף בבה"ס לפסיכותרפיה "דעת" 
ומרצה באונוברסיטת בר-אילן. מדריך קליני ביחידות הרווחה השונות.  

ופרקטיקה פרטית, ת"א.
בביה"ס  ביון  של  בגישתו  מרצה  וארגוני,  קליני  פסיכולוג  פוד-  אמנון 
ומדריך  וירושלים  חיפה  ובאונוברסיטאות  "דעת"   לפסיכותרפיה 

קבוצות בקריאת כתב עת  של ביון.

המחיר:
1800 ₪ אפשרות לפריסה נוחה.

מועד הקורס:
 4 מפגשים  בתאריכים: 

א' אלול תשע"ט 01/09/2019
ח' אלול תשע"ט 08/09/2019

ט"ו אלול תשע"ט 15/09/2019
כ"ב אלול תשע"ט 22/09/2019

משך התוכנית:
4 מפגשים כל מפגש 5 שעות אקדמיות 

סה"כ 20 שעות אקדמאיות

המקום: 
רח' שפת אמת 10, במרכז ב"ב

נגיש לתחבורה ציבורית.



בסיעתא דישמיא

לפרטים והרשמה:
בשעות הבוקר: 10:00-12:00 
בשעות הערב: 20:00-22:00

משרד: 03-806-6616
מלכי:  054-844-9878
בלימי:  052-76-51850

m8066616@gmail.com  :דוא"ל

 מהלך-מרכז השתלמיות למטפלות חרדיות
שפת אמת 10  טל: 03-808-6616

התוכן: 
הקורס יעסוק בהבנת התהליכים הדינמים המורכבים 
המתקיימים בנפשו של ההורה ואופן השפעתם על 
יחסי הורים וילדים, תוך התיחסות לעבודה טיפולית 

עם הורים.  הקורס יעסוק ב-

המשבר בהורות במאה ה-21 «
דונלד  « של  גישתו  לפי  דייה",  "טובה  אמהות  מהי 

ויניקוט
ולא  « מודעים  בתהליכים  ההורית  הזהות  בניית 

מודעים
תהליכי אבל נורמטיבים ופתולוגים בהורות, לפי  «

גישתה של מלני קליין
תפקיד האשמה בהורות «
תסריטים נרקיסיסטים בהורות- השלכה והזדהות  «

השלכתית בהורות

מאפייני גיל ההתבגרות ויחסי הורים ומתבגרים «

הורות טובה דייה 
תהליכים דינמים ביחסי הורים-ילדים

המרצה: 
"דעת"  לפסיכותרפיה  בבה"ס  שותף  מנהל   - לנס  עומר  ד"ר 
האגודה  יו"ר  לשעבר  חי.  תל  האקדמית  במכללה  ומרצה 
בתחנות  טיפולים  צוותים  מדריך  ומשפחתי.  זוגי  לטיפול 

לטיפול זוגי ומשפחתי, טיפול בילדים, מרכזי הורים-ילדים.

המחיר: 
3500 ₪ אפשרות לפריסה נוחה.

מועד הקורס:
 הקורס יתקיים בימי א' בין השעות 13:00-9:00, 

פעם בשבועיים. החל מתאריךה' בחשון תש"פ )03/11/2020(

משך התוכנית:
כ- 10 מפגשים.

כל מפגש 5 שעות אקדמאיות, סה"כ 50 שעות אקדמאיות.
בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם המרכז.

המקום: 
רח' שפת אמת 10, במרכז בבני ברק, נגיש לתחבורה ציבורית.



בסיעתא דישמיא

לפרטים והרשמה:
בשעות הבוקר: 10:00-12:00 
בשעות הערב: 20:00-22:00

משרד: 03-806-6616
מלכי:  054-844-9878
בלימי:  052-76-51850

m8066616@gmail.com  :דוא"ל

 מהלך-מרכז השתלמיות למטפלות חרדיות
שפת אמת 10  טל: 03-808-6616

התוכן:
והשימוש  בחול  המשחק  של  התרפויטי  בכוחו  יעסוק  הקורס 
בסיס  על  ילדים,  עם  בעבודה  טיפולי  ככלי  בחול,  במשחק 

מושגיה של הגישה היונגיאנית.
דרך  הילד  של  הפנימי  הנפשי  העולם  ואבחון  בהבנה  נתמקד 

משחקו בחול, וכיצד להתערב ולטפל בעזרת ארגז החול.
הנושאים המרכזים בהם נתמקד הם:

תיאור מצבים נפשיים כפי שהם מתבטאים בתמונות החול «
סיפורי עם בשירות הטיפול במשחק בחול. «
התבוננות על סימבולים בתמונות חול. «
התנסות מעשית במשחק בחול «
על הארכיטיפים ותפקידם במבנה הנפש «
בטויי ה-Self בתמונות חול «
מבוגרים בטיפול במשחק בחול «

המרצה: 
קולג'.  לסלי  בוגרת  באמנות  תרפיסטית   - גזית  יונה  חגית 

לטיפול  ומוסמכת  יונגיאנית  בגישה  בחול  במשחק  מטפלת 
באובדן ושכול. עובדת עם מבוגרים, נוער וילדים. מרצה בתחום 
התרפיה באמנות והמשחק בחול לצוותים מקצועיים ולהורים. 

המחיר: 
3500 ₪ אפשרות לפריסה נוחה.

מועד הקורס:
הקורס יתקיים בימי א בין השעות 9:00- 13:00, פעם בשבועיים.

 החל מתאריך יב' בחשוון תש"פ)10/11/2020(

משך התוכנית:
כ- 10 מפגשים.

כל מפגש 5 שעות אקדמאיות, סה"כ 50 שעות אקדמאיות.
בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם המרכז.

המקום: 
רח' שפת אמת 10, במרכז בבני ברק, נגיש לתחבורה ציבורית. 

ד"ר עומר לנס

טיפול בארגז בחול בגישה יונגיאנית
 



בסיעתא דישמיא

לפרטים והרשמה:
בשעות הבוקר: 10:00-12:00 
בשעות הערב: 20:00-22:00

משרד: 03-806-6616
מלכי:  054-844-9878
בלימי:  052-76-51850

m8066616@gmail.com  :דוא"ל

 מהלך-מרכז השתלמיות למטפלות חרדיות
שפת אמת 10  טל: 03-808-6616

התוכן: 
מצבי  המאפיינים  הפסיכולוגים  התהליכים  בהבנת  יעסוק  הקורס 
)התעללות(  מורכבת  טראומה  פוסט  טראומה,  פוסט  טראומה, 
והעבודה  לתהליך  התיחסות  תוך  אישים,  בין  ביחסים  ואלימות 

הטיפולית.
הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

משבר  « מצבי  לעומת  לחץ  מצבי  של  העקרים  המאפיינים  הכרת 
וטראומה

הכרות עם התהליכים הדינמים ההתפתחותים הבריאים והפתולוגים  «
הקשורים למשבר וטראומה, על בסיס התאוריה של ויניקוט

מאפיינים פיזיולוגים ופסיכולוגים של פוסט טראומה «
המורכבת  « טראומה  והפוסט  הטראומה  תופעת  של  הייחודיות 

)CPTSD(
סוגים שונים של התעללות «
תהליכים והגנות דיסוציאטיביות והטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות  «
אלימות כתופעה טראומטית וסוגיה השונים «
אלימות זוגית ומשפחתית והטיפול בה «

מהרס לתיקון
הבנת תהליכים דינמים וטיפול בטראומה, פוסט טראומה ואלימות

מרצה: 
ד"ר עומר לנס - מנהל שותף בבה"ס לפסיכותרפיה "דעת" 
האגודה  יו"ר  לשעבר  חי.  תל  האקדמית  במכללה  ומרצה 
בתחנות  טיפולים  צוותים  מדריך  ומשפחתי.  זוגי  לטיפול 
לטיפול זוגי ומשפחתי, טיפול בילדים, מרכזי הורים-ילדים.

המחיר: 
3500 ₪ אפשרות לפריסה נוחה.

מועד הקורס:
פעם   ,13:00  -9:00 השעות  בין  א  בימי  יתקיים  הקורס 

בשבועיים.  בתאריך: ה' אדר תש"פ  01/03/2020

משך התוכנית:
כ- 10 מפגשים.

כל מפגש 5 שעות אקדמאיות, סה"כ 50 שעות אקדמאיות.
בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם המרכז.

המקום: 
לתחבורה  נגיש  ברק,  בבני  במרכז   ,10 אמת  שפת  רח' 

ציבורית.



בסיעתא דישמיא

לפרטים והרשמה:
בשעות הבוקר: 10:00-12:00 
בשעות הערב: 20:00-22:00

משרד: 03-806-6616
מלכי:  054-844-9878
בלימי:  052-76-51850

m8066616@gmail.com  :דוא"ל

 מהלך-מרכז השתלמיות למטפלות חרדיות
שפת אמת 10  טל: 03-808-6616

התוכן: 
הפסיכודינמית  שהטכניקה  כך  על  עוררין  אין  הטיפולי  בעולם 
ועקרונותיה הנן הבסיס לכל שיטות הטיפול הנפשי השיחתי. עם זאת, 
הטכניקה ומושגיה הנם חמקמקים ולא קלים להבנה וליישום. בקורס 
ננסה להבין מושגים מרכזים )כגון- ניהול דינמי של ה-Setting, שקוף, 
והעברה  העברה   ,Acting out-ב שימוש  חלומות,  ניתוח  פרשנות, 
בעבודה  למשתמש"  "וידידותיים  נגישים  לחיים,  ולהפכם  נגדית( 

הטיפולית.
אקדמאיות.

 הטכניקה הפסיכודינמית
מושגים מרכזים בחשיבה הפסיכואנליטית שם הקורס

מרצה: 
דוד בנאי וצוות מרצים

המחיר: 
3500 ₪ אפשרות לפריסה נוחה.

מועד הקורס:
הקורס יתקיים בימי א בין השעות -9:00 13:00, 

פעם בשבועיים. החל מ- י"ב אדר תש"פ 08/03/2020

משך התוכנית:
כ- 10 מפגשים.

בסיום  שעות   50 סה"כ  אקדמאיות,  שעות   5 מפגש  כל 
הקורס תינתן תעודה מטעם המרכז.

המקום: 
לתחבורה  נגיש  ברק,  בבני  במרכז   ,10 אמת  שפת  רח' 

ציבורית.


