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עמיתים יקרים,

עם פתיחת השנה, אני מבקש לברך אתכם בשנת לימודים ועבודה פוריה.

ביסוד תפיסתי החינוכית והמקצועית מצויים העקרונות הבאים: ראשית, אני מאמין כי יש ליצור מעגל של היזון 

הדדי בין תאוריה, מחקר ופרקטיקה, כך שנוכל להגיע למצב שתכניות היחידה ללימודי המשך ישקפו את הידע 

העדכני המתפתח בתחומינו וכך יוזן המחקר האקדמי על ידי סוגיות ובעיות המגיעות מהפרקטיקה. שנית, אני 

מאמין בלמידה מתמשכת לאורך כל החיים. למידה המוזנת על ידי החוכמה המושגת בפרקטיקה. לבסוף, מאחר 

ואנו עוסקים במקצועות השירות שהינם התעשייה המתפתחת ביותר בעולם, עלינו לבנות את תכניות ההכשרה 

שלנו כך שישקפו את הבעיות החדשות ואת הפתרונות העדכניים ביותר. לכן, אני מייחס חשיבות רבה לפיתוח 

היחידה ללימודי המשך בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות על כל תחומי עיסוקה, לרבות פיתוח תחום הטכנולוגיה 

ברווחה ובריאות שמתפתח בקצב בשנים האחרונות.

היחידה ללימודי המשך מציעה תכניות מגוונות להשתלמויות ואני מבקש מהלומדים בה להציע רעיונות נוספים.

אנו מבטיחים פתיחות מרבית ביחס להצעות אלו. יש לנו יחידה דינמית שבראשה עומדת גב' מרים בן-עוז, המנהלת 

אותה ביצירתיות ויעילות בעזרת צוות עובדים מיומן ומסור.

אני מאחל לכולנו הנאה מקצועית מפעילות היחידה.

בברכה,

פרופ' פייסל עזאיזה
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות



עמיתים יקרים,

מתהליך  אינטגראלי  חלק  היא  מקצועית  התפתחות  יצירתית,  וחשיבה  בחדשנות  המאופיינת  מודרנית  בחברה 

ההתמקצעות.

פיתוח תהליכי למידה דינאמיים ורפלקטיביים, כלים ארגוניים, כלים חברתיים והבניית ידע, מאפשרים ללומד להיות 

חלק בלתי נפרד מהתהליך המקצועי. תפקידה של היחידה ללימודי המשך, להיות מחוברת וקשובה לשינויים ולצרכים 

בשדה כחלק מתהליך התפתחות זה. 

בשנה"ל תש"פ מוצעות תכניות חדשות, מעניינות ומעוררות אתגר ללומדים בנושאים מגוונים כמו פסיכותרפיה  

ביה"ס  כדוגמת  הוותיקות  לתכניות  במקביל  זאת  ועוד.  בתקשורת  הפרעות  בתחום  תכניות  גישות,  משולבת 

לפסיכותרפיה, הכשרה בהנחיית קבוצות, טיפול מיני ו–GCP. היחידה ללימודי המשך מציעה מגוון תכניות וקורסים 

במקביל לפיתוח תכניות לארגונים המותאמות באופן ייחודי.

אנו מקווים להמשיך להיות קשובים לצורכי השדה על מנת להכשיר אנשי מקצוע בתחומי הרווחה והבריאות. נשמח 

לקבל משוב על התכניות המוצעות וכן הצעות לתכניות חדשות בעתיד.

בברכת שנה טובה ומוצלחת.

מרים בן עוז
מנהלת היחידה ללימודי המשך



מידע כללי
הרשמה ודמי הרשמה

הרשמה לתכניות המוצעות תיעשה באמצעות טופס הרשמה )המצורף בסוף החוברת( אותו יש לשלוח ליחידה 
ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 3498838, בצירוף המחאה 

לפקודת אוניברסיטת חיפה או פרטי כרטיס אשראי כדלקמן:

300 ש"ח לתכנית רב–שנתית / חד–שנתית   ק 

100 ש"ח לתכנית סמסטריאלית / סדנה  ק 

דמי הרשמה לא יוחזרו, אלא אם יוחלט לא לקיים את התכנית והמועמד לא יבחר בתכנית חלופית. פתיחת כל 
תכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

תעודת גמר

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים )80% לפחות( ויעמוד בכל המטלות האקדמיות שיובאו לידיעת המשתתפים 
עם פתיחת התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת 

חיפה, ויצויין בה היקף שעות הלימוד.

זכאים לתעודה — מסיימי תכניות בהיקף של 28 שעות לימוד ויותר.

אישור השתתפות

המשתתף בסדנאות ובתכניות קצרות )פחות מ–28 שעות לימוד( יקבל אישור המעיד על השתתפות.

שכר לימוד

שכר הלימוד בכל התכניות צמוד למדד המחירים אשר פורסם ב–15.5.2019.

בכל מקרה בו המשתלם יפסיק את לימודיו ביוזמתו, בכל שלב שהוא של התכנית הוא יחויב במלוא שכר הלימוד 
בשנה"ל הנדונה.

תנאי התשלום

תנאי התשלום בכל תכנית מובאים לידיעת הנרשמים לפני פתיחתה.

הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות היחידה. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל 
פה אינה תקפה, והתלמיד יחוייב במלוא שכר הלימוד.

הערה: הנהלת היחידה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכניות ההשתלמות.



רשימת התכניות לשנה"ל תש"פ

תכניות בפסיכותרפיה  .1
11 בית ספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית — תכנית תלת שנתית   

14 פסיכותרפיה משולבת גישות — תכנית תלת שנתית     

16 פסיכותרפיה אינטגרטיבית במחצית השניה של החיים — תכנית מודולרית תלת שנתית  

18 פסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית      

20 פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס — תכנית תלת שנתית   

23 הדרכה על הדרכה — תכנית שנתית        

25 מבוסס מיינדפולנס — תכנית דו שנתית      TBC טיפול   

27 Bodyfulness — נוכחות גופנית במרחב המרפא התקשרות ויחסים — תכנית שנתית    

  29 טיפול מיני — תכנית דו–שנתית      

31  ייעוץ וטיפול מיני לאנשים עם מוגבלות, חולי וזיקנה — תכנית דו שנתית   

33 התמקדות ככלי טיפולי )F.O.T( — תכנית שנתית     

36 הכשרה לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית — תכנית שנתית    

38 הדרכת הורים לילדים עם מוגבלות — תכנית שנתית     

 40 היחידה לפסיכולוגיה בודהיסטית, יישומי קשיבות )מיינדפולנס(    

40 פסיכולוגיה בודהיסטית — נוכחות חכמה ומעשה — תכנית שנתית      

42 CBT, מיינדפולנס, ויסות ומה שביניהם        

44 איכויות הלב          

  45 יישומי מיינדפולנס בתפקודי ההורות         

47 שילוב תפיסת העולם הבודהיסטי בעבודה הקלינית       

  48 יישומי מיינדפולנס במרחב הקבוצתי        

49 ברוך הבא — מסע של חקירה אישית ברוח הדרך הבודהיסטית      

50 ACT — תרפיית קבלה ומחוייבות         

51 חמלה עצמית מדעת          

53 טיפול דיאלקטי התנהגותי )DBT( בהפרעת אישיות גבולית ובפוסט טראומה מורכבת  

55 מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית בראייה משפחתית    

   



2. תכניות בהנחיית קבוצות
57 תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית - תכנית מודולרית תלת שנתית  

תכניות בנושאי רווחה ובריאות  .3
61  רוחניות ובריאות: סיוע הוליסטי במעגל החיים והמוות — תכנית תלת שנתית   

63 הכשרת מדריכים לסטודנטים בעבודה סוציאלית — תכנית דו שנתית   

65  תכנית מנחים מומחים באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה    

67 הכשרת מורשי נגישות השירות — תכנית שנתית     

69 פוטו תרפיה: צילום כסיפור הנפש — תכנית שנתית     

71 GCP וניהול ניסויים קליניים       

72 טיפול בנשים במעגל הזנות ופגיעות מיניות      

74 הכשרה למתנדבים חדשים       

תכניות בהפרעות בתקשורת    .4
76  הדרכה למטפלים באנשים חירשים וכבדי שמיעה — תכנית שנתית   

קול, תנועה והגוף היצירתי: טיפול אינטגרטיבי בגמגום והפרעות תקשורת נוספות 

78 באמצעות מיינדפולנס ואלתור בקול ובתנועה        

80 הפרעות בליעה        

82 מוגבלות שכלית התפתחותית ואני      

84 מדברים ערבית — בין מחקר לעבודה מעשית     

5. תכניות בטיפול באמצעות אמנויות
87 טיפול ב-DvT — תכנית דו שנתית      

89 הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות )"שנה ג"( — תכנית שנתית  

91 תרפיה — תכנית שנתית       פלייבק 

 93 GIM — שיטות טיפוליות בפסיכותרפיה באמצעות מוזיקה    
 



לוח שנת הלימודים תש"פ 2019/2020 

סמסטר א' — סמסטר חורף

יום ראשון, כ"ח תשרי, תש"פ, 27.10.19 תחילת הלימודים:  

יום ראשון, א' טבת, תש"פ, 27.12.19 חופשת חנוכה:  

יום רביעי, כ"ז טבת, תש"פ, 25.12.19 חופשת חג המולד:  

יום שישי, ה' שבט, תש"פ, 31.1.20 סיום סמסטר א':  

סמסטר ב' — סמסטר אביב
תחילת הלימודים:  יום ראשון, י"ב אדר, תש"פ, 8.3.20

תענית אסתר:  יום שני, י"ג אדר, תש"פ, 9.3.20 

  )הלימודים מסתיימים בשעה 18:00(

חופשת פורים:  יום שלישי, י"ד אדר, תש"פ, 10.3.20 

חופשת פסח:  מיום שני, י"ב ניסן, תש"פ, 6.4.20

  עד יום רביעי, כ"א ניסן, תש"פ, 15.4.20

  הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ב ניסן, תש"פ, 16.4.20 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:  יום שני, כ"ו ניסן, תש"פ, 20.4.20

  )הלימודים מסתיימים בשעה 18:00(

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:  יום שני, כ"ז ניסן, תש"פ, 21.4.20 )בין השעות 14:00-12:00(

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:  יום שני, ג' אייר, תש"פ, 27.4.20 )בין השעות 14:00-12:00(

  )הלימודים מסתיימים בשעה 18:00(

יום הזיכרון לחללי צה"ל )אין לימודים(:  יום שלישי, ד' אייר, תש"פ, 28.4.20

חופשת יום העצמאות:   יום רביעי, ה' אייר, תש"פ, 29.4.20

יום הסטודנט: 

חופשת חג השבועות:  ימים חמישי-שישי, ה'-ו' סיוון, תש"פ, 28-29.5.20

סיום סמסטר ב':  יום שישי, ד' תמוז, תש"פ, 26.6.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: 18.10.20

ייקבע





תכניות בפסיכותרפיה  

תכניות בנושאי רווחה ובריאות  

תכניות בהנחיית קבוצות  

תכניות בנושאי הפרעות בתקשורת  

תכניות בטיפול באמצעות אמנויות  



10

תכניות בפסיכותרפיה



11
בית ספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית

תכנית תלת־שנתית

פרופ' אליעזר ויצטום ייעוץ אקדמי : 

פרופ' רבקה יהב ניהול אקדמי: 

ד"ר מריאנה גייטיני ריכוז אקדמי: 

פרופ' רבקה יהב, עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית. מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית צוות היגוי:  

ד"ר מריאנה גייטיני, פסיכולוגית קלינית, מומחית    

רקע

בית הספר לפסיכותרפיה פועל מעל עשרים שנה באוניברסיטת חיפה. לאורך השנים העמיד מאות מטפלים בגישה 
דינמית פסיכואנליטית. 

תכנית ההכשרה מאפשרת למטפלים שכבר עובדים בתחום הטיפול הדינמי להכיר לעומק את יסודות החשיבה הדינמית 
הפסיכואנליטית, להעמיק את ההכרות עם הקורפוס התיאורטי תוך התמקדות בעבודה הקלינית. 

במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון תיאורטיקנים בתחום, החל מהנחת היסודות בחשיבה של פרויד ודרך 
התפתחויות לאורך השנים, קליין ויניקוט, ביון ותיאורטיקנים מהגישות ההתייחסויות. 

לצד המפגש עם המשגות תיאורטיות מושם דגש רב על ההתפתחות הקלינית של התלמיד, ההדרכה הקבוצתית לצד זו 
האישית מאפשרות היכרות עם העולם הפנימי והדינאמיקה של המטופל כמו גם מייצרות מרחב בטוח בו יוכל התלמיד 

לבחון את עולמו הוא ואת הדינמיקה המורכבת המתפתחת מתוך המפגש הבינאישי.

בית הספר לפסיכותרפיה מוכר על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. 

הקבלה לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את  
התאמתו לקריטריונים אל מול האיגוד. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.

 

אוכלוסיית יעד

לתכנית מתקבלים עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי, פסיכיאטרים מומחים ומתמחים, פסיכולוגים מומחים 
ומתמחים, מטפלים באמנויות בוגרי תואר שני. במקרים חריגים יידונו מועמדים מתחומי טיפול נוספים. מספר המקומות 

מוגבל.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון אישי. התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי דינמי לפני הלימודים ע"י מטפל המוכר על 
ידי צוות התכנית.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי א', בין השעות 20:00-14:00.  

בתכנית משולבות הרצאות אורח שמתקיימות בימי הלימודים וכן סמינרים מרוכזים בין הסמסטרים, או בסוף שנת 
הלימודים.
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תכנית הלימודים בכל  שנה כוללת: 

הרצאות תיאורטיות )112 ש"ש — 4 שעות שבועיות(
סמינר קליני )56 ש"ש — 2 שעות שבועיות(
הדרכה אישית )32 ש"ש — 1 שעה בשבוע(

סמינר מרוכז )בין הסמסטרים או בסוף שנת הלימודים(

דרישות ההכשרה

התלמיד מתחייב כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות ולהשתלב במקום עבודה מערכתי 
שמתקיימים בו טיפולים דינמיים ארוכי טווח. 

התלמיד נדרש ל– 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות ובנוכחות מלאה בכל הסמינרים המתקיימים לאורך הלימודים.

התנסות בעבודה בפסיכותרפיה 

כל תלמיד נדרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במשך כל שלושת שנות הלימוד, במהלכן יטפל לפחות בארבעה 
מטופלים, עליהם תינתן הדרכה אישית של 32 שעות בשנה. 

בהתאם לרקע המקצועי של התלמיד ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידים ידרשו להשלים התנסות במשך 
שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית.

במידה והתלמיד נדרש להשלים התנסות בבריאות הנפש עליו למצוא מקום שבו יוכל להשתלב ולטפל בארבעה מטופלים 
לפחות בגישה דינמית.

שבה  מסגרת  פסיכיאטרית.  או  קהילתית  מרפאה  אשפוזית,  פסיכיאטרית  מסגרת  תחשב  הנפש  בריאות  מסגרת 
מתקיימים טיפולים פרטניים בגישה פסיכואנליטיים המלווה בייעוץ פסיכיאטרי והדרכות פרטניות דינמיות שבועיות. כל 
מסגרת אשר מוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים תחשב כמסגרת לבריאות הנפש. מקרים חריגים ידונו באופן פרטני 

והאישור לגביהם מותנה בדיון בועדת הוראה. 

עבודת גמר

לאחר סיום הלימודים ומילוי כל דרישות התכנית יגיש התלמיד עבודת גמר מקורית מודפסת בשני עותקים. הגשת 
העבודה וקבלת ציון “עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר. העבודה תשלב ידע מהתחום התיאורטי והקליני ותוגש 

לוועדת עבודות גמר. הוועדה תחזיר עבודה במידה ותגיע למסקנה כי יש מקום לתיקונים, הבהרות והרחבות. 

ייעוץ

לרשות המועמדים והתלמידים עומדת האפשרות להתייעץ עם יועצי הסטודנטים בכל תחום הקשור ללמידה, החל משלב 
ההרשמה ועד לסיום הלימודים בתכנית.

הרצאות וימי עיון

בכל שנה מארחת התכנית מרצים אורחים מתחומי הפסיכותרפיה, הפסיכואנליזה ומתחומים משיקים, במטרה להביא 
זוויות ראיה נוספות על הנלמד בתכנית.



13
סגל המרצים והמנחים בתכנית

גב' רבקה יצחק  ד"ר דרור אורן   
גב' רבקה יצחק, מ"א גב' מיכל אלמגור, מ"א   

גב' שרית כהן בורשטיין גב' ליאת אריאל, מ"א   
ד"ר מירב לוטם  גב' רחל ברנסקי, מ"א   

גב' רחלי לוי, מ"א ד"ר מריאנה גייטיני   
גב' מיר ממן, מ"א מר שמואל גרזי, מ"א   

ד"ר ענת צור מהלאל   גב' איילה הלוי, מ"א   
מר עופר קסטל, מ"א מר אורי הרפז, מ"א   

מר אופיר רם, מ"א  גב' לימור חלמיש, מ"א   
גב' שימי תלמי, מ"א גב' טלי חרובי מגן, מ"א  

פרופ' רבקה יהב    
     

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר 
מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

שכר לימוד

14,230 ש"ח לשנת הלימודים תש"פ
עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.
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תכנית תלת-שנתית

ניהול וריכוז אקדמי: פרופ' דניאלה קרמר–מור

ריכוז פרקטיקום: גב' אריאלה תאנה, מ"א

צוות היגוי: פרופ' דניאלה קרמר–מור, פסיכותרפיסטית משלבת גישות. 

גב' חנה אני בר, מ"א, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. 

גב' אריאלה תאנה, מ"א, מומחית לתחום הטיפול בהתמכרויות, פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית. 

רקע 

תכנית ההכשרה מבוססת על הקניית ידע מעמיק ומיומנויות מקיפות בשילוב מגוון עשיר של גישות טיפוליות מובילות 
ומבוססות ראיות, לטיפול בפרט ובמשפחה. מתוך הבנה שכל מטופל וכל מטפל מביאים איתם למפגש הטיפולי רקע 
ואישיות ייחודיים, הפסיכותרפיסט היעיל מחויב להיות מצויד בידע פסיכולוגי וטיפולי מקיף ובמיומנויות טיפוליות במגוון 
שיטות טיפול מילוליות ובלתי מילוליות. התכנית מושתתת על שילוב ייחודי ומותאם למטופל/ים מתוך הזרמים הבאים: 
הפסיכו–דינמי, היונגיאני, ההומניסטי והאקסיסטנציאלי, לצד הטיפול המערכתי המבוסס על ידע והתנסות בגישות מן 
הטיפול המשפחתי, הזוגי והקבוצתי. מטרת התכנית היא להכשיר אנשי טיפול שמיטיבים להציע למטופליהם מתווה 
של תהליך טיפולי משולב–ידע ומיומנויות מגוונות, המותאם אישית לקשיים, למצוקות, לצרכים וליכולות של מטופליהם. 
סגל ההוראה וההדרכה בתכנית שם לו כמטרה לסייע לכל מתמחה לפתח ולטפח אישיות טיפולית ולהעשיר את “ארגז 
הכלים" הטיפולי שאתו בוגר התכנית יצא לעבודתו כפסיכותרפיסט. הלימודים בתכנית מתאפיינים בהתייחסות אישית 

וליווי מקצועי קליני )אישי וקבוצתי( של כל מתמחה על ידי אנשי הסגל והמדריכים הקליניים.

. הקבלה לאיגוד היא בהתאם לקריטריונים ולעק– ה* התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי הרב–תחומי לפסיכותרפי
רונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד. אין בסיום התכנית להבטיח למועמד 

קבלה אוטומטית לאיגוד.

אוכלוסיית היעד

לתכנית מתקבלים בעלי תואר שני במקצועות: רפואה, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, 
מטפלים באמצעות יצירה והבעה, בריאות נפש קהילתית, נוער בסיכון, סיעוד, פסיכולוגיה חינוכית, ארגונית וקוגניטיבית, 

יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד. מספר המקומות מוגבל. 

תנאי קבלה*

 תעודת תואר שני רלוונטי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 80 לפחות. 
 ניסיון של שנתיים בעבודה בעלת אופי טיפולי או תמיכתי עם אנשים. 

עמידה בראיון קבלה.



15
*מתקבלים שלא סיימו קורסים שנתיים ברמה של השלמות לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית )ילדים ומתבגרים(, 
פסיכופתולוגיה ותיאוריות אישיות יידרשו להשלימם לפני או במהלך השנה הראשונה של לימודיהם בתכנית, במוסד 

מוכר להשכלה גבוהה.

עדיפות תינתן למועמדים שעברו בעבר טיפול נפשי או מתכוונים ללכת לטיפול אישי במהלך לימודיהם.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע, בימי חמישי בין השעות 15:45-8:30. הלימודים כוללים הרצאות תיאורטיות, סדנאות 
התנסותיות חווייתיות, סמינרים, ימי עיון מרוכזים והדרכה קלינית קבוצתית )2 ש"ש(. סה"כ 648 שעות לימוד אקדמיות 

בשלוש שנים.

פרקטיקום בפסיכותרפיה

מתמחים חייבים בפרקטיקום של חצי יום נוסף )בכל שנת לימודים( במרכז טיפולי, תוך קבלת הדרכה קלינית שבועית 
אישית )בימים ושעות גמישים תוך תיאום עם המרכז הטיפולי בו מתקיים הפרקטיקום(. סה"כ 400 שעות טיפול ו-120 
שעות הדרכה אישית. על ההדרכה האישית ברוב מקומות הפרקטיקום לא יגבה תשלום נוסף, ובחירתם תיעשה בשיתוף 

רכזת הפרקטיקום ומתוך התחשבות באזור מגורי המתמחה.

עבודות סיום שנה ועבודת גמר

בסיום כל שנה על כל סטודנט להציג מקרה אחד של טיפול מן הפרקטיקום שלו תוך אינטגרציה של התיאוריות הנלמדות. 
בסיום שנה ג' על הסטודנט להכין “תיאור מקרה" בפוסטר ליום פוסטרים שמהווה אירוע סיום לימודים בתכנית. על 
הסטודנט לקבל ציון “עובר" על כל אחת מן העבודות שיוגשו למדריך הקליני הקבוצתי, כתנאי לקבלת תעודת סיום התכנית. 

סגל המרצים בתכנית

ד"ר סמדר גרטנר     גב' חנה בר, מ"א       גב' בתיה אלוני, מ"א      גב' קרן אדוריאן, מ"א     
פרופ' דניאלה קרמר-מור     גב' צופיה מילר, מ"א     גב' תמר פריד, מ"א    מר ערן הדומי, מ"א    

ד"ר נעמה שפיצר      עו"ד לירון שיינקמן, מ"א       ד"ר יהודית ריבקו      מר אמיר רוזן, מ"א     
גב' אריאלה תאנה, מ"א         

תעודה  

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים, ימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית ויקבל ציון “עובר" בפרקטיקום 
בסוף כל שנת לימודים, תוענק לו תעודת גמר ב"פסיכותרפיה משולבת גישות" מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה 

למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

14,600 ש"ח לשנה"ל תש"פ
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 'פסיכותרפיה אינטגרטיבית' 

מודולות להתמחות בטיפול באנשים במחצית השנייה של החיים

ניהול אקדמי: ד"ר סוניה לצטר–פאו ופרופ' יובל פלגי, החוג לגרונטולוגיה

רקע

יכול לצמוח ולהתפתח ובעזרת פסיכותרפיה ליהנות מתהליכי שינוי.  בניגוד לעמדה הרווחת, גם בגיל מבוגר האדם 
לפסיכותרפיה באנשים בגילאים אלה מאפיינים וכלים ייחודיים להתמודדות עם אתגרי הזקנה. התכנית בנויה משש 
מודולות סמסטריאליות על פני שלוש שנים. ניתן להשתתף בכל מודולה בנפרד על מנת להתמחות. עם זאת ניתן 
ללמוד את התכנית במלואה )ששת המודולות( ולאחר מילוי כל הדרישות לקבל תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית 

)שנמצאת בשלבי הכרה מתקדמים לאישור של האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה(.

תכנית הלימודים

שנה א'

מודולה ראשונה )סמסטר א' תש"פ(: פסיכותרפיה ולוגותרפיה להתמודדות עם אתגרי הזקנה. 

מודולה שנייה )סמסטר ב' תש"פ(: בסיס של פסיכולוגיה חיובית בטיפול באנשים זקנים.

שנה ב'

מודולה השלישית )סמסטר א'(: מאפייני פסיכותרפיה ולוגותרפיה והגישה הנרטיבית בסוף החיים ובאבדן ושכול בקרב 
אנשים במחצית השנייה של החיים

מודולה הרביעית )סמסטר ב'(: מאפייני פסיכותרפיה ומספר גישות טיפול קוגניטיביות לאנשים במחצית השנייה של החיים

שנה ג'

מודולה החמישית )סמסטר א'(: פסיכותרפיה, לוגותרפיה ואקזיסטנציאליזם בהתמודדות עם בדידות בזקנה

מודולה השישית)סמסטר ב'(: פסיכותרפיה אינטגרטיבית במספר גישות טיפול באנשים במחצית השנייה של החיים

אוכלוסיות היעד

אנשי טיפול כגון: פסיכותרפיסטים, גרונטולוגים, עובדים סוציאליים ועוד.

תנאי קבלה

תואר שני במקצוע טיפולי ו / או תעודה בפסיכותרפיה — ראיון אישי.
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מבנה ומשך הלימודים

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי א' בין השעות 20.00-14.00. כל מודולה תימשך סמסטר.

דרישות התכנית

ק  נוכחות מלאה, השתתפות פעילה והצגת מקרים מהשטח
ק  קריאה שותפת

ק  כתיבת מטלות בסיום כל מודולה

ק  טיפול אישי במהלך שנה לפחות )תנאי לקבלת התעודה המלאה(

צוות המרצים )לא כולל מרצים אורחים(: פרופ‘ יובל פלגי, ד“ר סוניה א. לצטר-פאו, הגב‘ מיכל גוגול מסטר, הגב‘ 
יפעת מזרחי, הגב‘ שושי קיסרי, ד“ר דידה קימור, ד“ר נעמה שפיצר

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר 

מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה לרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

5.990 ש"ח למודולה סמסטריאלית בשנה"ל תש"פ
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פסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית

The Aboulafia Institute - Integrative Psychotherapy
by Judaism 

תכנית תלת שנתית

מרכז אקדמי: ד"ר מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר בכיר — ילד ונוער

מרכזת התכנית: גב' רחל אבולעפיה, מ"א, מנכ"לית מכון אבולעפיה

רקע

מכון אבולעפיה הוקם על מנת לספק הכשרה מקצועית ברוח יהודית, עם כלים מקצועיים חדשניים כמו גם מוכרים, תוך 
חיבור למקורות חז"ל. המרכז ללימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית נוסד במטרה לענות על שלושה צרכים עיקריים:

הצורך במטפלים: קיים חוסר עצום במטפלים בארץ. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שכ–170,000 בני    .1
נוער זקוקים לטיפול ואילו כ–12,000 בלבד מקבלים מענה ראוי. מצב האוכלוסייה הבוגרת מציג נתונים קשים עוד 
יותר. הסיבות לכך רבות: עלות הטיפול, חוסר אמון בגוף הטיפולי, חוסר שיח תרבותי משותף וכד' ולכן יש צורך 
רב במטפלים שילמדו את השפה האינטגרטיבית ושיהיו מסוגלים להכיל כלים שונים על מנת ללמוד להתאים את 

הכלי למטופל, כל זה בחיבור לשפת האמונה המסוגלת להחדיר תקווה בטיפול.

2.  הצורך בהתמחות המטפלים: מעט מטפלים יודעים לשלב כלים אפקטיביים, ברובם חווייתיים, עם טיפולים קוגניטיביים 
ודינאמיים בצורה אינטגרטיבית, המתאימה לצורכי המטופל. רוב המטפלים המסיימים תואר שני בייעוץ חינוכי, עבודה 
סוציאלית או פסיכולוגיה, אינם מיומנים בשימוש בכלים חווייתיים הקשורים לתחום גוף-נפש ולרוב נשארים עם 
היכולת המילולית-ורבלית על מנת לפתוח מרחבים פנימיים אצל המטופל. בעזרת חידוש והוספת כלים אלו ניתן 

להגיע לרבדים הלא מודעים של האישיות.

הצורך הלאומי: לימוד השפה האינטגרטיבית יוצר שילוב בין התפיסות השונות: הגוף, הנפש והרוח, ועוזר לפתח שיח    .3
שונה הנובע מתוך החוויה ולא רק מתוך האידיאולוגיה. בחברה שנראית מקוטעת וקרועה יש להפגיש בין עולמות 

לא מחוברים: עולם המהות )תורת העומק( והמקצוענות )תורת הרוחב(.

אוכלוסיית יעד

פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים וכל העוסקים בתחום בריאות הנפש בעלי תואר שני ומעלה.
בעלי תואר ראשון רשאים להגיש מועמדות בתנאי שיהיו בעלי זהות טיפולית מובהקת. )תינתן העדפה לבעלי תואר 

ראשון המשלימים תואר שני במקביל ועל בסיס רקע וניסיון אישי רלוונטי(

.נושאים מרכזיים

בתכנית יילמדו שמונה כלים טיפוליים:
יחידה 1 — יסודות בפסיכופתולוגיה וטיפול יהודי

CBT–יחידה 2 — אלמנטים בסיסיים ב
NLP–יחידה 3 — אלמנטים בסיסיים ב
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יחידה 4 — פסיכותרפיה גופנית
יחידה 5 — רפואה הוליסטית מן המזרח

יחידה 6 — טיפול זוגי ומיני
יחידה 7 — טראומה ופגיעות מיניות

יחידה 8 — טיפול קצר מועד

דרישות התכנית

80% נוכחות אקטיבית בשיעורים ק  

קריאת חומר תיאורטי ק  

הבאת מקרה קליני להדרכה ק   

חיבור בין הלימוד התיאורטי לפרקטיקום ק  

יישום הכלים בכיתה ובמסגרת המקצועית ק  

מבחן מסכם ק   

על התלמיד/ה לרכוש שעות הדרכה פרטנית / קבוצתית, בהתאם לדרישות התכנית.  ק   

מבנה ומשך התכנית

הלימודים מתקיימים בסניפים: תל אביב, ירושלים וחדרה. חדש! היתכנות לסניף בבאר שבע.

בחדרה — אולפנית מבשרת, בימי א', בין השעות 15:30-21:00, החל מתאריך 3.11.2019, ה' חשוון תש"פ

בתל אביב — מרכז 'ללדת', בימי ה' בין השעות  09:30-15:00, החל מתאריך 7.11.2019, ט' חשוון תש"פ

בירושלים — 'מרכז חיבה',

בימי א' בין השעות 15:30-21:00 — גברים בלבד, החל מתאריך 3.11.2019, ה' חשוון תש"פ

בימי ב' בין השעות 09:30-15:00 — קבוצה מעורבת, החל מתאריך 4.11.2019, ו' חשוון תש"פ

בימי ב' בין השעות 15:30-21:00 — נשים בלבד, החל מתאריך 4.11.2019, ו' חשוון תש"פ

הקורס 'פסיכולוגיה יהודית' המועבר ע"י ד"ר מיכאל אבולעפיה נלמד באופן נפרד במפגש המתקיים פעם בחודש בימי 
רביעי מחוץ לשעות יום הלימודים הפורמלי וזאת על מנת להעמיק ככל הניתן בנושא זה.

סה"כ 600 שעות לימוד אקדמיות בשלוש שנים.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר 
מטעם מכון אבולעפיה והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

12,500 ש"ח לשנה"ל תש"פ
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Mindful Experiential Therapy Approach

פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס
תכנית תלת שנתית / ארבע שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קרית טבעון )צפון(

ובפנימיית עיינות )מרכז(

ד"ר אלון רז יועץ ומרכז אקדמי: 

ועדת היגוי צפון: גב' אסתי אברהם רודס, מ"א,  ד"ר דניאלה אילון, גב' יפעת אקשטיין, מ"א, ד"ר שמית קדוש, 
מר יעקב קייזר, מ"א 

ועדת היגוי מרכז: ד"ר נירית אברהם, גב' יעל לי, מ"א, מר יונתן קולקה, מ"א, גב' רחל קפלן, מ"א, גב' יעל 
שביט, מ"א

רקע

העולם הטיפולי עומד היום בפני האתגר וההזדמנות שמציבות בפניו גישות שונות העוסקות בשילובם של תהליכים 
גופניים, נפשיים ורוחניים בעבודה הטיפולית הקלינית.  פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס שמה דגש על 
פיתוח איכויות וכלים טיפוליים המאפשרים מגע עמוק וחי עם החוויה הנוכחת. זאת מתוך דיאלוג גופני נפשי, פסיכולוגיה 
ופתולוגים.   דינאמית של תהליכים התפתחותיים  הבנה  הגופנית,  הפסיכותרפיה  עולם  וכלים מתוך  ידע  בודהיסטית, 
התכנית מכילה תפיסות וכלים הנוגעים ביחסי מטפל ומטופל ובראשם הגישה ההתייחסותית. בתכנית נלמדות  שלוש 
גישות מובילות בתחום פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס: פסיכותרפיה מכוונת התמקדות )focusing(, טיפול חוויתי 

ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי )AEDP(,  פסיכותרפיה גופנית התיחסותית מבוססת מיינדפולנס.

דרך הלימוד בתכנית הפסיכותרפיה משלבת לימוד עיוני ולימוד חוויתי מרובה התנסויות, לצד הכשרה מעשית ופרקטיקום 
רחב היקף.

התכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים, ולמטפלים באומנויות ומוכרת על ידי איגוד ישראלי רב 
תחומי לפסיכותרפיה.

אוכלוסיית יעד
הנפש,  בריאות  מערכת  עובדי  בהבעה,  מטפלים  מומחים,  רופאים  סוציאליים,  עובדים  פסיכותרפיסטים,  פסיכולוגים, 
עובדי מערכת הבריאות, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מרפאים בדיבור ועובדי סיעוד, המעוניינים 
להרחיב ידע תיאורטי וכישורי טיפול משולב בעבודתם. לתכנית יכולים להתקבל גם מי שאינם באים מתחום המקצועות 

הטיפוליים, בעלי תואר ראשון, על בסיס רקע וניסיון אישי רלבנטי. 
קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

מסלול תלת שנתי:

–בוגרי הכשרות בעלות רקע טיפולי )הכשרות בהן הלימודים הבסיסים כוללים התנסות קלינית בטיפול נפשי המלווה בהד
רכה( כגון: תואר שני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול בהבעה. תכנית ההכשרה תדרוש התנסות מעשית במסגרת 
הלימודים בהיקף מינימלי של 150 שעות בליווי של הדרכה פרטנית ובקבוצה. עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות 

למדריך האישי. 
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סטודנטים המתקבלים לתכנית תלת שנתית מוזמנים להצטרף לשנת בחירה בשנה הרביעית הכוללת קורס העמקה 
 Focusing–למתקדמים ופרקטיקום הדרכה חיה בקבוצה. סטודנטים שיבחרו בכך יוכלו לקבל בסיום השנה הרביעית הסמכה ב

Oriented Therapy FOT בכפוף לתנאי הארגון הבינלאומי בניו יורק. 

מסלול ארבע שנתי:
מסלול לתלמידים ללא רקע טיפולי. בעלי תואר ראשון שאינו מתחום טיפולי יחוייבו להשלמת חמישה קורסי בסיס 
בפסיכולוגיה במוסד אקדמי או בתכנית הכשרה המוכרת על ידי האיגוד. ניתן ללמוד קורסים אלה במרכז שילוב. תלמידים 
ללא רקע במקצועות הטיפול ידרשו להשלים 300 שעות הכשרה מעשית בליווי של הדרכה פרטנית ובקבוצה. עבור 

הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי. 

מבנה ומשך התכנית
הלימודים בכפר תקוה יתקיימו אחת לשבוע, חלקם בימי ג', בין השעות ,15:00-20:30 וחלקם בימי ו', בין השעות 

14:30-08:30. תאריך פתיחה: 22.10.2019 

הלימודים בפנימיית עיינות יתקיימו אחת לשבוע, חלקם בימי ה', בין השעות 15:00-20:30, וחלקם בימי ו', בין 
השעות 14:30-08:30. תאריך פתיחה: 25.10.2019 

רטריט יתקיים בתאריכים 12-13.3.2020

סה"כ  700 שעות לימוד אקדמיות במסלול התלת שנתי

סה"כ 866 שעות לימוד אקדמיות במסלול הארבע שנתי

קורסים וסדנאות שנה א'

ק מבוא לפסיכולוגיה בודהיסטית ק  אימון במיינדפולנס  ק מושגי יסוד בפסיכותרפיה משלבת גוף נפש  ק נוכחות 

גופנית ו–embodyment בפסיכותרפיה ק  פסיכותרפיה מכוונת התמקדות )Oriented Therapy Focusing( קרטריטט

סה"כ 230 שעות לימוד אקדמיות

קורסים וסדנאות שנה ב'

 attachment ,ק פסיכותרפיה פוגשת התמקדות — יישום גישת התערבות בקליניקה ק טיפול חוויתי ממוקד רגש, חויה

)AEDP( ק מפגש בין גופים במבט דינאמי התייחסותי ק  הדרכה קבוצתית ק רטריט   

סה"כ 233 שעות לימוד אקדמיות

קורסים וסדנאות שנה ג'

ק פסיכותרפיה גופנית התיחסותית מבוססת מיינדפולנס הלכה למעשה ק טראומה וגוף — טיפול גופני נפשי בהקשר 

של מצבי טראומה מסוגים שונים ק טקסי החלמה וריפוי-סדנה מסיימת ק  הדרכה קבוצתית ק רטריט  

סה"כ 220 שעות לימוד אקדמיות 

קורסים וסדנאות שנה ד'

וגישות  ק הדרכה חיה   )attachment( גוף נפש בפצעי היקשרות  ק טיפול  היקשרות כחוויה חסרה בחדר הטיפול 
התערבות מתקדמות ק  רטריט

סה"כ 166 שעות לימוד אקדמיות
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דרישות התכנית

חיבור לחומר התיאורטי  עבודות רפלקטיביות, עם  וקריאת החומר הביבליוגרפי; כתיבת  נוכחות, התנסות בקורסים 
וכתיבת עבודות שנתיות מסכמות; עבודה מעשית והדרכה פרטנית בהתאם למסלול; טיפול אישי בגישות הנלמדות על 
ידי מטפל מוסמך לפני או במהלך הלימודים )מינימום 40 שעות עד תום הלימודים(; התנסות בטיפול חי תחת הדרכה 

)שנה ד' בלבד(.

שיטת הלימוד

תרגול אישי, בין–אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית למחוללי תהליך הריפוי, תוך קישור מושגי 
לתיאוריות רלבנטיות.

צוות המורים והמנחים בכפר תקוה

גב' אסתי אברהם רודס, מ"א; ד"ר נירית אברהם; ד"ר דניאלה אילון; ד"ר ליאת אילון; גב' יפעת אקשטיין, מ"א;
גב' מירי גרוס, מ"א; גב' אווי זוהר, מ"א; ד"ר מירב חרמש; גב' גליה טיאנו-רונן, מ"א; גב' מאיה יונתן מ"א; גב' ליאת 
ירדני שמיר; גב' אביטל פורלגר, מ"א; ד"ר שמית קדוש; גב' איריס קוקוי מ"א; מר יעקב קייזר, מ"א; ד"ר אלון רז; מר 

בועז שביט, מ"א; גב' ענבל שולשטיין, מ"א; ד"ר רונית שלו.

צוות המורים והמנחים בפנימיית עיינות

ד"ר נירית אברהם; גב' דנה אייל, מ"א; גב' יעל לי, מ"א; גב' שלומית פלד, מ"א; מר יונתן קולקה, מ"א; גב' רחל קפלן, 
מ"א; גב' יעל שביט, מ"א.

ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.

ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי

מספר שעות ההכשרה ודרישות התכנית עשויות להשתנות משנה לשנה. 

בשנה ד' יתקיים איחוד בין קבוצות הלימוד באותה השנה.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

התעודה מוכרת על ידי איגוד ישראלי רב–תחומי לפסיכותרפיה. הקבלה לאיגוד הינה בהתאם לקריטריונים ולעקרונות 
שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים אל מול האיגוד. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד 

קבלה אוטומטית לאיגוד.

דמי הרשמה
300 ש"ח שאינם מוחזרים

שכר לימוד
14,300 ש"ח לשנת הלימודים תש"פ

* 400 ש"ח נוספים ישולמו עבור הרטריט, כולל הסדרי לינה ללילה אחד וארוחת בוקר בחדר לשלושה.

המעבר לשנות לימוד המשך בכל התכניות מותנה במספר הלומדים.
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הדרכה על הדרכה

פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס
תכנית שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

מרכז אקדמי:  ד"ר אלון רז, מ"א

מורים ומנחים: גב' אסתי אברהם רודס, מ"א; גב' סופי אוריה בנימין, מ"א; ד"ר רונן ברגר, גב' גליה טיאנו רונן, 
מ"א; מר יעקב קייזר, מ"א; מר בועז שביט, מ"א; גב' ענבל שולשטיין, מ"א. 

רקע

והטיפול בשילוב  נפש  גישות מעולם הגוף  אינטגרטיבית המשלבת  נועדה להכשיר מדריכים בפסיכותרפיה  התכנית 
אומנויות. בתכנית יילמדו תכנים מתקדמים בהדרכה )תיאוריה והקשרה לשדה(, שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה )אמנות 

ותנועה( ופרקטיקום הדרכה על הדרכה. 

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה 
והבריאות, אוניברסיטת חיפה. מנחי התכנית עוסקים בהוראה, הדרכה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש והטיפול 

באומנויות ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף, נפש, רוח ומיינדפולנס.

התכנית הנוכחית מוצעת לשנה במגמה להרחיבה לשנת לימודים נוספת של פרקטיקום בהדרכות מסוגים שונים. 

התכנית מוכרת על ידי יה"ת — האיגוד הישראלי לתרפיה ע"י יצירה והבעה. 

מטרות התכנית

לחשוף את הלומדים לגישות תיאורטיות בהדרכה תוך הצגת שאלות הבסיס ק 

להתנסות במרחב ההדרכה תוך שימת דגש לתפיסות גוף נפש ק  

ללמוד שמוש בכלים יצירתיים בהדרכה ק  

ק לבחון סוגיות הדרכה מתוך השדה בהקשרים של הדרכה פרטנית

אוכלוסיית יעד

בוגרי תכניות לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש, ו/או תכניות פסיכותרפיה אחרות בעלי נסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, 
ולהם מודרכים בפועל או עומדים לקבל מודרכים.

בוגרי תכניות לתואר שני מבתי ספר לטיפול בשילוב אומנויות, בעלי נסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים 
בפועל או עומדים לקבל מודרכים.
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תכנית הלימודים

תפישות תיאורטיות בהדרכה והקשרן לשדה ק 

שימוש בכלי התמקדות כהדרכה פנימית ובין אישית ק  

פרקטיקום — הדרכה על הדרכה פרטנית ק  

שיטת הלימוד

המפגשים בקורס משלבים לימוד תיאורטי, התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון.

דרישות התכנית

נוכחות וקריאת החומר הביבליוגרפי, הצגת שני אירועי הדרכה, כתיבת עבודה מסכמת.

משך התכנית 

יתקיימו 14 מפגשים בימי א' אחת לשבועיים בין השעות 20:30-16:00, ועוד סדנא מתמשכת: 

ביום ה', בין השעות 20:30-14:30, וביום ו', בין השעות 8:30- 14:30 בתאריכים 9-10.1.2020

סה"כ 94 שעות לימוד אקדמיות.

תאריך פתיחה: 3.11.2019.     

תעודה 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

300 ש"ח )כלולים בשכר הלימוד(.

שכר לימוד

5,900 ש"ח.

לפרטים והרשמה

shiluv-bodymind.co.il :אתר מרכז שילוב
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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טיפול CBT מבוסס מיינדפולנס 

תכנית דו-שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, 

קרית טבעון )צפון( ובפנימיית עיינות )מרכז(

מרכזת אקדמית : ד"ר יסמין הד פולדר

מורים מנחים: גב' רוזנה ג'וסמן, מ"א; ד"ר יסמין הד פולדר;  גב' מיכל כהן, מ"א;  גב' טלי מור הלמן, מ"א.

רקע

התכנית המוצעת במרכז שילוב מבקשת לחבר בין השורשים העמוקים של המסורת הבודהיסטית לבין היישומים הטיפוליים 
של תרגול מיינדפולנס. בין השיטות הנחקרות ובעלות היעילות המוכחת ביותר ניתן למצוא מגוון של פסיכותרפיות 
המכונות "הגל השלישי" של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. הגל השלישי כולל גישות כגון: טיפול בקבלה ומחויבות 
)ACT(, הפחתת לחצים וחרדה באמצעות מיינדפולנס )MBSR(, טיפול קוגניטיבי מבוסס מיינדפולנס )MBCT( וטיפול 

.)MCT( מטה–קוגניטיבי

מוצעת תכנית לימוד של שנתיים עם אפשרות להמשך פרקטיקום להסמכה בשנה השלישית.

התכנית מתוכננת על פי דרישות איט"ה ונשלחת לאישורה.

במרבית המקומות בהם נלמד טיפול מבוסס מיינדפולנס, הוא מנותק משורשיו העמוקים ומן הפסיכולוגיה הבודהיסטית, 
ונלמד ככלי לאימון קשבי-תודעתי. מטרות התכנית לאפשר תהליך אישי של היכרות מעמיקה עם הבסיס התיאורטי 
של  מהזווית  והן   )Mindfulness( הבודהיסטית  הפסיכולוגיה  מהזווית של  הן  השלישי" —  "הגל  גישות  של  והמעשי 
עקרונות היסוד של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. התכנית תאפשר לסטודנטים ליישם כלים טיפוליים בהשראת גישות 

אלו בעבודתם עם מטופלים בקליניקה, וככלי להתפתחות מקצועית-אישית.

בשנת הלימודים הראשונה יידרשו התלמידים לעבוד עם שני מטופלים. העבודה תלווה בפרקטיקום בקבוצה מהסימסטר 
השני. בשנה השניה, התלמידים יידרשו לטפל ב–6 אירועי טיפול מותאמים. בשנה זו ניתן לבחור בין טיפול במקום העבודה 

של התלמיד לבין כניסה למרכזים טיפוליים שונים לעבודה מעשית.

במידה ותתגבש קבוצת המשך לשנה ג', היא תוכל להמשיך ולקבל הדרכה בקבוצה והדרכה פרטנית להשלמת שעות 
ההסמכה בתכנית.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה 
למדעי הרווחה והבריאות.

מטרות הקורס

לאפשר תהליך אישי של היכרות עם גישות "הגל השלישי" בטיפול CBT מבוסס מיינדפולנס  ק  

להניח יסודות משולבים מהפסיכולוגיה הבודהיסטית ועקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ק  

MBSR/MBCT ללמד הלכה למעשה ולפתח מיומנות מיינדפולנס באמצעות תרגול אישי, זאת בהתאם לפרוטוקול ק  

לאפשר התוודעות ויישום כלים טיפוליים בהשראת גישות אלו בעבודה עם מטופלים בקליניקה ק  

לעבור פרקטיקום קצר בהדרכה בקבוצה בהטמעת כלים אלה בטיפול בקליניקה ק  

להציג את המרכיב התיאורטי הקליני בטיפול בחרדה, דיכאון, בהפחתת לחצים וניהול כעסים לאור הבסיס הבודהיסטי  ק  

 CBT ותיאוריות  
התנסות ביישום הכלים שנלמדו בקורס דרך התבוננות מחודשת באירועי חיים והתערבויות "כאן ועכשיו" ק  
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אוכלוסיית היעד

מטפלים ואנשי מקצוע כגון: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, מטפלים מתחום בריאות הנפש ותחום הבריאות, עובדי 
שיקום ורווחה, יועצים חינוכיים. 

מבנה ומשך התכנית

הלימודים בקמפוס שילוב יתקיימו בימי ב', בין השעות 14:00-08:30. החל מתאריך: 25.11.2019.

הלימודים בקמפוס עיינות יתקיימו בימי ו', בין השעות 14:00-08:30. החל מתאריך: 15.11.2019.

בנוסף יתקיים ברטריט בתאריכים 12-13.3.2020

סה"כ 200 שעות לימוד אקדמיות בשנה 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

300 ש"ח

שכר לימוד

13,200 ש"ח לשנת הלימודים תש"פ

400 ש"ח נוספים ישולמו עבור הרטריט, כולל הסדרי לינה ללילה אחד וארוחת בוקר, בחדר לשלושה.

 

לפרטים והרשמה 

shiluv-bodymind.co.il :אתר מרכז שילוב
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל



27 Bodyfulness - נוכחות גופנית במרחב המרפא התקשרות ויחסים.

תכנית שנתית במרכז שילוב, קמפוס כפר תקוה, קרית טבעון

מרכזת אקדמית: ד"ר ליאת אילון

מורות ומנחות: ד"ר ליאת אילון, גב' שירלי בר דביר, מ"א, גב' מיכל ירקוני, גב' אביטל פורלגר, מ"א, 

רקע

מטרת תכנית זו היא הבאת הגוף הנוכח והמודע למרכז ההקשרים האינטרה-פסיכים והבינאישיים ולמקום מרכזי ומלא 
יותר בחוויה האנושית ובמרחב הטיפולי. נוכחות מודעת בגוף הפיזי, טיפוח מצבים של ערנות סומטית ועיסוק עמוק 

ברגע ההווה כפי שהוא חי ומתגלה ברקמות העור, מערכת העצבים, השרירים והעצמות הם לב ליבה של תכנית זו.

בשנה זו נעסוק בנושא התקשרות וקשר. הלמידה הראשונית לגבי ה"אחר", ה"עצמי" וה "עצמי בקשר", המלווה אותנו גם 
בחיינו הבוגרים, היא תוצר של תהליכים גופניים מוקדמים שאינם מילוליים ואינם מודעים. מתוך אינספור אינטראקציות 
לא ורבליות "בלתי זכורות" ובה בעת "בלתי נשכחות" מתפתחת ומתארגנת שפת הגוף ההתפתחותית — התייחסותית 
שלנו. הנרטיבים הגופניים הנטמעים באינטראקציות הבינאישיות שלנו ומעצבים אותן מקבלים ביטוי גם במרחב הטיפולי 

בו מגלמים גוף המטופל וגוף המטפל עולמות של ידע גופני חבוי מוקדם ועמוק.

ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה  תכנית זו הינה פרי פיתוח 
והבריאות, היחידה ללימודי המשך. מנחי התכנית עוסקים בהוראה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים 

בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף-נפש-רוח.

שנת הלימוד איננה תכנית הכשרה. המשך למידה בתכנית הכשרה אפשרית בשני אופנים:

מי שעומד/ת בקריטריונים, יוכלו להשלים לימודיהם במסגרת בית ספר לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת      .1
מיינדפולנס  

במידה וקבוצת הלמידה תתגבש להמשך למידה בתכנית, תתפתח התכנית כתכנית לטיפול נפשי באוריינטציה      .2
גופנית. פתיחת שנה נוספת מותנת במספר הלומדים.  

מטרות התכנית

לימוד בעזרת חוויה משולבת בתיאוריה מתוך ידע עכשווי מעולמות הטיפול, הגוף )תנועה ומגע( וחקר המוח    ק  

)נוירוביולוגיה בינאישית(  

העמקת הנוכחות הגופנית במרחב הטיפולי והשימוש בה בתהליכי טיפול ק  

חקירה מתוך חוויה והבנה את ההיבטים הגופיים של קשר ופסיכותרפיה ק  

הרחבה ועיגון הנוכחות הטיפולית כמאפשרת תהליכי ריפוי ק  

מפגש מטפלי גוף נפש הדוברים שפות טיפול שונות במטרה ליצור שיח ולמידה משותפים ק  
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משך ומבנה התכנית

השנה בנויה מארבע יחידות שנוגעות בידע הגופני הלא מילולי ומבוססות על נקודת מבט גופנית-התקשרותית המעוגנת 
בתיאוריות עכשוויות בנוירוביולוגיה בינאישית. מבוא לידע חבוי וקשר- נוירוביולוגיה בינאישית חוויתית ומקומו של הגוף; 
הגוף הנע והרוקד בפסיכותרפיה — התבוננות בתנועה- מקוגניציה לאינטואיציה; אנטומיה חוויתית — נוכחות המטפל 

בגופו; פסיכותרפיה בשלבים הלא מילוליים — attachment בשילוב עבודת מגע.

הלימודים יתקיימו בימי ה', בין השעות 20:30-16:00, החל מתאריך 21.11.2019

כמו כן יתקיים אינטנסיב בן 3 ימים בתאריכים 19-21.7.2020

סה"כ 180 שעות לימוד אקדמיות

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת למטפלי גוף ונפש, לבוגרי תכניות פסיכותרפיה משלבות גוף נפש ו/או תכניות פסיכותרפיה אחרות, 
ופיזיותרפיה(  מטפלים ביצירה והבעה, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, רופאים, מטפלים התפתחותיים )ריפוי בעיסוק 

הרוצים להעמיק את הנוכחות הגופנית במרחב הטיפולי.

בתכנית יישמרו מקומות נבחרים למי שאינו בא מתחום הטיפול אך בעל זיקה מיוחדת אליו.

דרישות התכנית

נוכחות והתנסות בלפחות ב–80% מהמפגשים וקריאת חומר ביבליוגרפי

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה 
ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

300 ש"ח שאינם מוחזרים

שכר לימוד

12,900 ש"ח

לפרטים והרשמה

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il   טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239 
merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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תכנית דו שנתית להכשרת אנשי מקצוע

ייעוץ אקדמי: ד"ר רונית אלוני, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת; פרופ' מרילין ספר, מדריכה ומטפלת 

           מינית מוסמכת.

מנהלת התכנית: רחלי ראובני, מ"א, פסיכותרפיסטית, מתמחה בטיפול מיני 

ועדה מלווה לתכנית: יו"ר — גב' לי ראובני בר–דוד. חברות — ד"ר רונית אלוני, גב' מרים בן עוז, פרופ' מרילין ספר, 
גב' רחלי ראובני ואנשי מקצוע נוספים מתחום הטיפול המיני

רקע 

התכנית לטיפול מיני הינה בסיס אקדמי לצורך הכשרה והתמחות בטיפול מיני על פי דרישות האיגוד המקצועי למטפלים 
מיניים בישראל-איט"ם* ודרישות איגודים מקצועיים ברחבי העולם. 

טיפול מיני שואף לסייע לכל פרט להגשים את תפיסת המיניות שלו עצמו ובקשרים אינטימיים, תוך מתן כלים פרקטיים, 
הבנה רגשית דינמית והתייחסות חברתית למיניות כעמוד שדרה בבריאותו הנפשית. הכשרת מטפלים מתחומי הפסיכולוגיה 

והרפואה בעולם ידע זה, תעניק רובד משמעותי ומעמיק להטבת חיי המטופל.

מיניות הינה חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם, מלידתו ועד סוף חייו. יש הרואים במיניות ציר מרכזי להתפתחות 
האדם, יחסיו הבינאישיים ושלמותו.

ואינטימיות.  חום, אהבה  אותנו לבקש  כאנרגיה המניעה  מיניות האדם  הגדיר את   ,)OHW( ארגון הבריאות העולמי 
השפעתה ניכרת על הפרט במחשבות, רגשות ואינטראקציות בינאישיות ולפיכך היא כה משמעותית לבריאות הפיזית 

והנפשית של כל אדם ואדם ומכאן שהזכות לממש אותה, נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא.

יחד עם זאת, השיח התרבותי–חברתי יצר מסביב לתחום משמעותי זה טאבו המונע מרבים לממש את  מיניותם. במציאות 
של מסרים סותרים אודות מיניות, מין ומגדר, נחלשת היכולת שלנו לדבר מיניות באופן אותנטי.

מטפלים קליניים, זוגיים ואנשי רפואה מוצאים עצמם פעמים רבות מול אתגר זה, ובשל העדר הכשרה מתאימה בתחום 
המיניות, נותרים עם סט כלים חסר וידע שאינו מספק להתייחסות ומתן מענה הולמים.

טיפולית  לעבודה  כלים מעשיים  ולרכוש  ידיעותיהם  טיפול השואפים להרחיב את  מיועדת לאנשי  זו  תכנית הכשרה 
בנושאים השונים של מיניות האדם ובטיפול בדיס–פונקציות מיניות של הזוג ושל הפרט.

קבלת הסמכה בטיפול מיני ע"י איט"ם היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את 
התאמתו לקריטריונים מול האיגוד. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.

מטרת התכנית

תכנית זו תעניק לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול וברפואה הזדמנות ללמוד, לחקור, להתבונן ולרכוש כלים מעשיים לטיפול 
מיני. נלמד תיאוריות מסורתיות בצד שיטות טיפול חדשניות מבוססות ידע ומחקר. בתכנית נלמד כיצד הפרספקטיבות 

השונות משלימות אחת את השנייה וכיצד ידע נרחב מכל אחת מהן הינו קריטי להצלחת כל טיפול.

 SAR( התכנית תחל בסדנה קבוצתית בת יומיים במטרה לבדוק ולחקור את עמדותינו, רגשותינו ומחשבותינו האישיות
Sexual Attitude Reassessment —(. בהמשך ילוו אותנו קורסי ליבה סמסטריאליים לצד קורסים והרצאות חד פעמיות 

אשר יינתנו ע"י טובי המרצים, המומחים והמטפלים לכל נושא בארץ. 
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אנשי מקצוע בעלי תואר שני — כגון עו"ס, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, רופאים )MD( בעלי רישיון לעבודה בישראל.

תישקל קבלה של מטפלים ואנשי רפואה וסיעוד מתחומים שונים בעלי תואר שני מוכר.

*תתקיים ועדת קבלה לאנשי מקצוע מתחומי טיפול נוספים עפ"י כישורים וניסיון מקצועי.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבוצת ו/או אישי.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בין השעות 13:45-08:30

התנסות מעשית 

כל תלמיד נדרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במהלך הלימודים ולקבל עליה הדרכה אישית.

דרישות התכנית 

נוכחות, קריאת חומר ביבליוגרפי, הגשת תרגילים וכתיבת עבודה מסכמת.

עבודת גמר

הגשת עבודת גמר וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר. העבודה תשלב ידע מהתחום התיאורטי והקליני 
ותוגש לוועדת עבודות גמר. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה 
ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

שכר לימוד 

11,950 ש"ח לשנה"ל תש"פ

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

לפרטים נוספים

הדס פרדיס:  hparadis@univ.haifa.ac.il טל' 04-8249957 

reuveni.rachlei@gmail.com ,054-2229696 רחלי ראובני

*יתכנו שינויים במבנה התכנית בהתאם לכמות הנרשמות/ים ולצרכי התכנית

*קבלת הסמכה בטיפול מיני ע"י איט"ם - האגודה הישראלית לטיפול מיני מותנית בין היתר בהתמחות כפי המופיע בתקנון של האגודה
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ייעוץ וטיפול מיני לאנשים עם מוגבלות, חולי וזיקנה
תכנית דו שנתית להכשרת אנשי מקצוע

ד"ר רוני שטרקשל, מטפל מיני ומדריך מוסמך באגודה האמריקאית של מחנכים יועצים ומ–  מנהלים אקדמיים:
טפלים במיניות )AASECT( ומטעם האגודה הישראלית לטיפול מיני )איט"ם(; ד"ר דניאלה מזור, עו"ס שיקומית, 

מטפלת מינית מוסמכת, רכזת מקצועית מרכז "לאורך הדרך"

יועץ אקדמי: פרופ' יואב לביא, מטפל זוגי, משפחתי ומיני מוסמך — מרכז "לאורך הדרך" 

צוות היגוי: גב' מרים בן עוז, מ"א, פרופ' יואב לביא, גב' ליביה דוד, מ"א,  ד"ר דניאלה מזור, ד"ר רוני שטרקשל, 
גב' אביבית שינגרוס, מ"א

"מיניות אינה תלויה ביכולת ללכת, לשמוע, לראות או ללמוד. כל יצור אנוש הינו מעצם מהותו מיני ויש לו יכולת לאהוב 
ולהיות נאהב, גופנית ורגשית גם יחד". )טפר, מ. 2002(

רקע 

מיניות היא מרכיב משמעותי בחיי האדם. למיניות יש השפעה על אינטימיות, הגדרה עצמית, רווחה רגשית ואיכות חייו 
של האדם או הזוג. למרות זאת, במשך שנים רבות נושא המיניות של אנשים עם מגבלה היה בגדר טאבו. כך גם מיניותם 
של אנשים אשר מתמודדים עם מצבי חולי מורכבים ושל אנשים בגיל הזקנה. יש מגמה "להקטין" או להתעלם ממיניות 
של קבוצות אלו. הם החלו לסנגר על עצמם בכל תחומי חייהם, גם בתחום הפרטי ביותר בחייהם — בזוגיות ובמיניות. 

בגיל  ולאנשים   )WHO, 2008( חולי  ובמצבי  מוגבלות  עם  אנשים  של  זכויות  בשוויון  העוסקות  שונות  אמונות  לפי 
השלישי )BIHR, 2009( יש אותן זכויות לבריאות מינית ולשירותים בתחום המיניות כמו לאנשים צעירים, בריאים וללא 
מוגבלות. עם זאת, הם מתקשים מאוד לממש את הזכויות הללו בשל סטריאוטיפים שליליים — עצמיים, משפחתיים               
וחברתיים — חוסר נגישות של שירותי בריאות, חוסר היענות או היעדר מידע בקרב אנשי מקצוע וקשיים בקיום יחסי 
לצרכים  וטיפול  מידע  הנגשה של  כוללות  המיניות  בתחום  אנשים  זכויות  שונות.  והגבלות  הנובעים ממחסומים  מין 

הייחודיים שלהם.   

מטרת התכנית

מטרת התכנית להציג בפני אנשי מקצוע את העקרונות המרכזיים, תיאורטיים ויישומיים, בטיפול בתחום המיניות, תוך 
שימת דגש על הצרכים של כלל האנשים, גם אלו שעד כה לא קיבלו מספיק מענה מקצועי בתחום המין והזוגיות. 
וטיפול בתחום המיני, תוך התנסות מעשית וקבלת  יעוץ  ירכשו המשתתפים מיומנויות התערבות,  במהלך התכנית 
מערכתית-    ובצורה  רב-תרבותית  בסביבה  מקצועיות,  ודילמות  סוגיות  עם  יתמודדו  המשתתפים  כך,  בתוך  הדרכה. 
הוליסטית.                                                                                                                                                                                
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בעלי תואר שני במקצועות טיפול, ייעוץ וחינוך, אשר עוסקים לפחות שנתיים בעבודה עם אנשים עם מוגבלות, חולי ו/
או זקנה. במקרים חריגים יתקבלו גם בעלי תואר ראשון בכפוף להחלטת הוועדה. הקבלה מותנית בראיון אישי.

משך ומבנה התכנית

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי חמישי בשעות הבוקר בקמפוס הנמל שבאוניברסיטת חיפה )מרחק הליכה מהרכבת(.

לקראת פתיחת התכנית תתקיים סדנת Sexual Attitude Reassessment( SAR( המתמקדת בהערכה-מחדש של עמדות 
בתחום המיני ודה–סנסיטיזציה, סה"כ 16 שעות. 

סמינר SAR בן 8 שעות יתקיים גם בין שנת הלימודים הראשונה לשנייה. 

סה"כ 216 שעות לימוד אקדמיות ועוד  100 שעות פרקטיקום — התנסות בעבודה טיפולית בשדה. קיימת אפשרות 
להשתלב בפרקטיקום במרכז "לאורך הדרך".  

רשימת הקורסים

ק מבוא למיניות האדם  ק מיניות לאורך החיים אצל האדם עם המוגבלות ק מיניות במצבי חולי וזקנה ק קשיים 

בתפקוד המיני והטיפול בהם  ק היבטים רפואיים ופיזיולוגיים של תפקוד מיני ק טיפול מיני בהקשר תרבותי ק טיפול 
באנשים שנפגעו מינית ק יעוץ זוגי ומיני  ק טיפול באנשים עם התנהגות מינית לא  מותאמת ועבריינות מין  ק גישות 

בפסיכותרפיה מינית )כולל CBT( ק פרקטיקום — טיפול וקבלת הדרכה

סגל המרצים

גב' ענת בירן פרוסט, מ"א; ד"ר טלי גור בוסטנאי; גב' ליביה דוד, מ"א; פרופ' יואב לביא; ד"ר דניאלה מזור; גב' שרי עוז, 
מ"א; גב' לנה קורץ, מ"א; גב' נלי שטיין, מ"א; ד"ר רוני שטרקשל. בנוסף ייקחו חלק בתכנית מרצים מומחים אורחים.   

תעודה 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, 
.AASECT הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז "לאורך הדרך", א.ד.נ.מ. והינה מוכרת ע"י

התכנית בנויה ומוכרת עפ"י הדרישות  המוקדמות להסמכה על ידי האגודה האמריקאית של מחנכים יועצים ומטפלים 
"AASECT  ההכרה המקצועית באגודה מותנית בהשלמת חובות הטיפול וההדרכה בהתאם לתקנות .)AASECT( במיניות

דמי הרשמה

250 ש"ח 

שכר לימוד 

שכר הלימוד יתפרסם סמוך לפתיחת לשנה"ל תשפ"א.

פרטים  והרשמה

את טופס ההרשמה יש לשלוח למרכז לאורך הדרך לפקס 04-9129551 

office.ravtchumi@ednm.org.il :או למייל
טלפונים לפניות: 04-9129547, ד"ר דניאלה מזור 052-8266304
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FOCUSING ORIENTED THERAPY

   תכנית שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

רכזת אקדמית: גב' יפעת אקשטיין, מ"א.

מרצים: גב' יפעת אקשטיין, מ"א; גב' ענת מירון; מר בועז שביט, מ"א.

                                  

רקע

בעשורים האחרונים מיושמת ההתמקדות בתחומי הפסיכותרפיה ככלי טיפולי. התמה המרכזית המובילה בפסיכותרפיה 
מוכוונת התמקדות )Focusing Oriented Therapy - F.O.T( היא, כי כל הליך טיפולי עשוי להיות יעיל יותר, אם הוא ממוקד 

ב"כאן ועכשיו" של המטופל, בחוויה המיידית המעוגנת בגוף ובקשר עם המטפל.

התכנית שלפניך, פותחת אפשרויות להטמעת ההתמקדות בתהליכי טיפול, באופן ששומר על פרספקטיבה רחבה של 
התהליך הטיפולי כולו, הבנה עמוקה של מערכת היחסים הטיפולית, תוך התפתחות התהליך האורגני לכיוון של שינוי 

וצמיחה.

לפניך שני מסלולי לימוד: 1. מסלול שנתי ללא הסמכה.

      2. מסלול דו שנתי להסמכה.

*התכנית פסיכותרפיה מוכוונת התמקדות הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס. ניתן 
ללמוד את התכנית כיחידה בפני עצמה או כחלק מלימודי התכנית התלת–שנתית. בוגרי התכנית שעומדים בקריטריונים 

של בית הספר לפסיכותרפיה שירצו להשלים לימודיהם המלאים בפסיכותרפיה יוכלו לעשות זאת. 

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי 
הרווחה והבריאות. התכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים. )עד 39 שעות מתוך התכנית השנתית ובאופן 

מלא בתכנית ההסמכה(. 

מטרות התכנית

לימוד גישת ההתמקדות, דרכי העבודה ומושגיה המרכזיים והקניית היכולת להתמקד ולמקד בפועל ק 
לפתח את הידע והיכולת של מטפלים ליישם את ההתמקדות בתהליך הטיפולי ק 
להעמיק ולהרחיב את העבודה עם התמקדות לערוצים שונים של ביטוי וחוויה ק 

לפתח את היכולת של המטפל להיעזר בהתמקדות להדרכה פנימית ק 

אוכלוסיית יעד

פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, רופאים, יועצים חינוכיים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד 
ואנשי טיפול וסיוע והמעוניינים להרחיב את דרכי ההתערבות שלהם. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי. 

דרישות התכנית

80%  נוכחות במפגשים, התנסות בקורס וקריאת החומר הביבליוגרפי.  ק 

ק התנסות ואימון בקבוצות קטנות בין מפגשי הלמידה.
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שיטת הלימוד

המפגשים בקורס משלבים התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון, לימוד תיאורטי וקריאת מאמרים, תרגול אישי 
ותרגול עמיתים. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה בהתאם למסלול בו בחר 
מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

דמי הרשמה
300 ש"ח שאינם מוחזרים

שכר לימוד

6,600 ש"ח לשנה"ל תש"פ

תכנית הלימודים מסלול שנתי ללא הסמכה
המפגשים יכללו רקע תיאורטי ולמידה חווייתית. המשתתפים יתבקשו לעבוד בשותפויות התמקדות בתקופה שבין 
הפגישות )מפגש ישיר או טלפוני(. כל שנה תכיל שעות לימוד והתנסות, יחידת פרקטיקום )תרגול בקבוצה עם הדרכה 

חיה( ורטריט התמקדות בן יומיים.

מבנה ומשך התכנית השנתית 
יתקיימו 18 מפגשים בימי ב'  בין השעות 19:00-15:00, החל מתאריך 25.11.2019, ועוד 2 מפגשי רטריט התמקדות 

יום ה' 19:30-14:30; יום ו' 14:0-09:00. סה"כ  110 שעות לימוד אקדמיות

מסלול דו שנתי להסמכה
לאחר לימודי שנת הבסיס, לאלה מבין הלומדים המבקשים להמשיך ולהתמחות ב-.F.O.T ולעבור תהליך הסמכה יוכלו 

לעשות זאת בשני אופנים:
לימודים: העמקה בתכני טיפול: טראומה והתמקדות, הילד הפנימי והחוויה החסרה, FOT בקליניקה ויחידת    .1

פרקטיקום. הלימודים ילוו בתרגול שבועי קבוע בהתמקדות.  

אסיסטנטיות: לאחר הלימודים יתבקשו לומדי מסלול ההסמכה להיות אסיסטנטים במסגרת קורס התמקדות      .2
שנה א' שנערך במרכז שילוב. )ניתן להמשיך ולהיות אסיסטנט גם בשנה ב'(.  

סטאג': ליווי שני מטופלים בהתמקדות בעשרה מפגשים לפחות )במידה ויש המשך מפגשים הם קשורים לחוזה     .3
בין המטפל למטופל(.  

קבלת הדרכה: תהליך ליווי המטופלים ילווה בקבלת הדרכה על שישה מפגשים מתהליך הסטאג' לכל מטופל כלומר    .4
סה"כ 12 יחידות הדרכה פרטניות בעלות נוספת של 1,800 ש"ח אשר משולמת ישירות למדריך המסמיך.  
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מילוי כל החובות הנ"ל, ובאישור המורים המסמיכים שהתלמיד נמצא מתאים להסמכה:   .5

* בסיום המסלול ניתן לקבל תעודת הסמכה )F.O.T. )Focusing Oriented Therapist. מטעם המכון הבין–לאומי   
להתמקדות — תינתן למסיימי המסלול המלא )שנת בסיס ושנת הסמכה על כל דרישותיה( ומתייחסת למי 

שהינו פסיכותרפיסט.

* התעודה )F.P )Focusing Professionals מטעם המכון הבין-לאומי להתמקדות בניו יורק — תינתן למסיימי המסלול   
המלא שאינם פסיכותרפיסטים.

קבלת התעודות מותנית בתשלום של 250 $ למכון להתמקדות בניו יורק.   

במידה ולאחר כל המטלות, עדיין ירגישו המורים כי על התלמיד לעבור דרך נוספת לפני ההסמכה, תימצא הדרך     .6
יחד לקדם את התלמיד עד להסמכה.  

מבנה ומשך השנה השניה

ו'  יום  יום ה' 19:30-14:30;  ועוד 2 רטריטים התמקדות  בין השעות 20:00-16:00,  ב',  בימי  יתקיימו 14 מפגשים 
14:00-09:00

סה"כ 100 שעות לימוד אקדמיות

המעבר לשנה ב' מותנה במספר המשתתפים.

לפרטים והרשמה

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il   טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239 
merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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  עיריית חיפה                                                                                   מרכז רפואי בני ציון, חיפה                        משרד הרווחה

  מערכת שירותים                                                                                  המרכז הרב תחומי                               ושירותים חברתיים
  חברתיים וקהילה                                                                                                                                    השירות לטיפול בנערות וצעירות

הכשרה לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
תכנית שנתית במרכז הרב-תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

מרכזת אקדמאית: גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א
מרכזת התכנית: גב' קרן לוין, מ"א

רקע

מרבית הפגיעות המיניות מתרחשות בגיל הילדות, על ידי אנשים מסביבתה ומסביבתו הקרובה של הנפגע/ת. מדובר 
באחת הפגיעות הקשות ביותר, שהשלכותיה צובעות את חיי הנפגע/ת, בהיבט רגשי, בינאישי, פיזיולוגי, תפקודי ורפואי.

כאשר מדובר בפגיעה מתמשכת בילדות, ההגנות בהן משתמש/ת הנפגע/ת, הופכות לחלק מהמערך האישיותי שלו/ה 
ומקשות על תהליך השיקום. בנוסף למורכבות הפגיעה האישית, קיימת המורכבות החברתית, הכרוכה בהאשמה של 
הנפגעים והנפגעות, הקטנה בערכה של הפגיעה, הסתרה וטאבו של שתיקה. המורכבות החברתית שזורה בתהליך 

הטיפול עצמו ובעלת השפעה משמעותית על הברית הטיפולית. 

על רקע מורכבות זו, הטיפול הקליני בפגיעות מיניות שונה מכל טיפול אחר. עקרונות הטיפול מושתתים על שקיפות, 
עבודה "בגובה העיניים", ניהול גבולות רגיש וכד'. לשם כך, יש צורך בהבנת הדינאמיקה של הפגיעה המינית, לצד פיתוח 

דרכי טיפול אפקטיביות ובירור של המטפלים לגבי עמדותיהם ותפיסותיהם, בהתייחס לפגיעות מיניות. 

לשם כך פותחה תכנית לימוד של המרכז הרב תחומי ושל מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית שמטרתה הבנת  
הפנומנולוגיה של הפגיעה המינית ודרכי הטיפול הייחודיות לה.

–בתכנית תתקיים העמקה בהתבוננות ביחסי מטופל-מטפל בכלל והעברה והעברה נגדית בפרט בתהליך הטיפול בפ
גיעות מיניות.

אוכלוסיית יעד

מטפלים בעלי תואר שני לפחות )במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון(, או תעודת מטפל בהבעה ויצירה. הקבלה 
מותנית בראיון אישי. ראיונות יתקיימו בין החודשים יוני-ספטמבר 2019.

מבנה הלימודים

תכנית שנתית. הלימודים יתקיימו אחת לשבוע החל מחודש אוקטובר 2019 ועד יוני 2020, בימי א' בין השעות 14:00-09:00. 
בחלק הראשון של היום לימודים תיאורטיים ובחלק השני קבוצות הדרכה קליניות.

סה"כ 180 שעות לימוד אקדמיות.

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית — חיפה והצפון
HAIFA RAPE CRISIS CENTER
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הלימודים יתקיימו במרכז הרב תחומי, רח' גולומב 42, חיפה. 

נושאי לימוד 
מורכבות הטיפול בפגיעות מיניות — היבט חברתי, פוליטי ואישי — מבוא ק 

הדינאמיקה של הסודיות ק 
ההליך הפלילי בטיפול בפגיעות מיניות ק  

סוגי טראומה, הגדרות פגיעה מינית בהיבט קליני  ק 
פגיעות מיניות ותחלואה כפולה ק  

טראומה, פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת ק 
טראומה וספק ק 

הדינמיקה המשפחתית של הפגיעה המינית ק 
דיסוציאציה ורה ויקטימיזציה ק 

עקרונות, תהליך והגבולות בטיפול ק 
העברה והעברה נגדית ק 

התערבויות משפחתיות ק 
טיפול בילד ונוער ק 

יחודיות הטיפול בגברים ק  

טיפול רגיש תרבות ק  

טראומטיזציה משנית ק 
החלמה ק 

דרישות התכנית

נוכחות, טיפול בנפגע/ת תקיפה מינית והגשת עבודת סיכום.

צוות המרצים
עו"ד טלי אייזנברג; גב' רונית בלום, מ"א; ד"ר אהובה בני, פסיכיאטרית; גב' שירי ברו, מ"א; גב' סיוון ברי, מ"א; גב' 
עינב גוטליב, מ"א; גב' ליאורה זומר, מ"א; גב' נורית חנצינסקי, מ"א; גב' קרן לוין, מ"א; גב' רונית מנור, מ"א: גב' נרית 

ספיח, מ"א; גב' ענת קריאף, מ"א: גב' יעל שושני, מ"א; גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר , 
מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

שכר לימוד
9,500 ש"ח

ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

לפרטים והרשמה
המרכז הרב תחומי, טלפון: 04-8359975  

Keren.levin@b-zion.org.il
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הדרכת הורים לילדים עם מוגבלות

תכנית שנתית להכשרת אנשי מקצוע

יועצת אקדמית: פרופ' שונית רייטר, מובילת תחום המחקר והשילוב בקהילה של ילדים ואנשים עם מוגבלות

רכזת אקדמית: גב' ליביה דוד, מומחית בטיפול באנשים עם מוגבלות, יועצת מקצועית במרכז טיפולי "לאורך 
הדרך"

גב'  מ"א;  גב' ליביה דוד,  מ"א;  מ"א; גב' מרים בן עוז,  גב' יעל אברם, מ"א; גב' טל אליוסף,  צוות היגוי: 
מ"א;  סמוחה,  צופיה  גב'  מזור;  דניאלה  ד"ר  מ"א;  טולדאנו,  אביגיל  גב'  מ"א;  שינגרוס,  וגמן  אביבית 

פרופ' שונית רייטר, גב' עדי שטיין, מ"א.

רקע

בעבודת הטיפול והחינוך, לעיתים אנשי המקצוע נדרשים לאחד האתגרים המרתקים, הדרכת הורים. כאשר מדובר 
בהורים לילדים עם מוגבלות, יש להכיר את המורכבות הנוספת והתהליכים הרגשיים שעוברת המשפחה. התחשבות 
בצרכים, במשאבים ובכוחות שמאפיינים את המשפחה תתרום להסתגלות בריאה ומקדמת. גידול ילד עם מוגבלות 
היא "ריצה למרחקים ארוכים". מעבר לאתגרי היום- יום שיש לכל הורה, הורים לילדים עם מוגבלות מתמודדים עם 
אתגרים נוספים: צרכים מוגברים של הילד, השפעה על הקשר הזוגי והתא המשפחתי הגרעיני והרחב, יחס ונגישות 
החברה, הצורך בתמיכות וליווי אנשי מקצוע שונים ועוד. ההורים מהווים את הגורם העיקרי והמשמעותי לאיכות 
חייו ושילובו של הילד ורווחת כלל המשפחה. על כן, בתהליך זה חשוב לחזק אצל ההורים את היכולת לראות את 
הכוחות הטמונים בילד ולבסס את תחושת הקומפטנטיות ההורית.  תכנית  לימודים זו מיועדת  למטפלים ואנשי 
חינוך אשר מעוניינים להעמיק את הידע שיש ברשותם ולהגדיל את ארגז הכלים בעת ליווי ההורים. מענה מדויק 
לצרכי ההורים יכול לסלול דרך מצמיחה ומעצימה, והתמודדות חיובית של המשפחה. הדרכת הורים ותמיכה לאורך 

הדרך מצד אנשי המקצוע נמצאה כמשפרת את איכות חיי בני המשפחה וכמפחיתה מצבי דחק.

מטרת התכנית

להציג בפני אנשי המקצוע את העקרונות המרכזיים, התיאורטיים והיישומיים בהדרכת הורים, מתוך הכרות מעמיקה 
עם הסוגיות הייחודיות של הדרכת משפחה לילד עם מוגבלות. בתכנית זו אנשי המקצוע ירכשו כלים וידע כיצד 
להדריך את ההורים להתמודד במסע ההורות בצורה יעילה ותוך ראייה אופטימית. בתכנית זו יושם דגש על העצמת 

ההורים ומיקומם במעגל החוזקה, מתוך מקום של שותפות ואמונה ביכולות ובכוחות ההורים. 

אוכלוסיית היעד

או  בילדים  או טיפול  הורים  ניסיון בהדרכת  והחינוך, להם  הייעוץ  בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות הטיפול, 
מבוגרים עם מוגבלות.



39
משך ומבנה התכנית

תכנית שנתית, סה"כ 156 שעות לימוד אקדמיות ועוד 30 שעות פרקטיקום — התנסות בהדרכת הורים בשדה. 

*על הסטודנט לאתר בתחילת הלימודים מקום להתנסות מעשית מתאים לצרכי התכנית הכולל הדרכה. תינתן אפשרות 
למתאימים להתנסות בהדרכת הורים דרך מרכז "לאורך הדרך".

הלימודים יחלו באוקטובר 2019 ויתקיימו אחת לשבוע בימי חמישי בשעות הבוקר בקמפוס הנמל באוניברסיטת חיפה. 

 

רשימת הקורסים

ק מיומנויות להדרכת הורים  ק פסיכולוגיה התפתחותית עם דגש על השפעת המוגבלות על התפתחות הילד ק נרטיב 

הורי מלידה ועד התבגרות ק פרקים נבחרים בהורות — סוגיות בולטות בגידול ילד עם מוגבלות ק אופק אישי ומשפחתי 
בגיל הבגרות ק פרקטיקום — ליווי הדרכות ההורים הלכה למעשה

סגל המרצים 

גב' יעל אברם, מ"א; גב' טל אליוסף, מ"א; מר אילן בן צור, מ"א; גב' אורטל לוי, מ"א; מר מורן ממן, מ"א; גב' צופיה 

סמוחה, מ"א; ד"ר יעל קרני ויזל; גב' עדי שטיין, מ"א.       

                

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר  
מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז "לאורך הדרך", א.ד.נ.מ .

דמי הרשמה 

250 ש"ח 

שכר לימוד

8,800 ש"ח

 

פרטים  והרשמה:

את טופס ההרשמה יש לשלוח למרכז לאורך הדרך לפקס 04-9129551 

או למייל: ravtchumi@ednm.org.il טלפונים לפניות: 04-9129547  

או להשאיר הודעה לנייד של גב' ליביה דוד 052-6908508
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היחידה לפסיכולוגיה בודהיסטית, 
)MINDFULNESS( יישומי קשיבות

–מיינדפולנס )קשיבות( הינו תרגול של הפניית מודעות קשובה, עקבית ולא שיפוטית למתרחש מרגע לרגע. אימון  במ
דיטציית מיינדפולנס, הנשענת על עקרונות ותפיסות עולם מתוך תורת החיים הבודהיסטית, מסייע בהפחתת  התגובות 
–הבלתי מודעות והאוטומטיות שלנו ומעודד במקומה את היכולת לזהות, להשתהות, לנהל את רגשותינו, דחפינו ומחש

בותינו ולאפשר התחברות למרחב פנימי של נשימה וחופש בחירה. לפניכם תכנית שנתית ו–8 יחידות לימוד והתנסות 
המקשרות את כלי המיינדפולנס לנושאים נבחרים:

CBT מיינדפולנס, ויסות ומה שביניהם ק  

איכויות הלב ק  

יישומי מיינדפולנס בתפקיד ההורות ק 

שילוב תפיסת העולם הבודהיסטית בעבודה הקלינית ק  

יישומי מיינדפולנס במרחב הקבוצתי ק  

ברוך הבא — מסע של חקירה אישית ברוח הדרך הבודהיסטית ק  

ACT— תרפיית קבלה ומחוייבות ק 

חמלה עצמית מודעת ק 

פסיכולוגיה בודהיסטית - נוכחות חכמה ומעשה

תכנית שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

מרכז אקדמי: ד"ר אלון רז

מרצים: ד"ר דניאלה אילון, גב' גליה טיאנו רונן, מ"א, ד"ר אלון רז 

רקע

הבודהיזם מציע דרך חיים שיש בה ידיעה עמוקה וצלולה של טבע האדם והעולם, המבוססת על תרגול מתמשך של 
נוכחות מלאה, פתוחה ואוהבת, בכאן ועכשיו של כל רגע בחיינו. 

דרך זו מבוססת על הבנת שורשי הסבל האנושי, סיבותיו, והדרכים להשתחרר ממנו. 
שנת הלימודים הראשונה מכוונת למפגש עם יסודות הדרך הבודהיסטית וחקירה מעמיקה ואישית שלהם מתוך תרגול 

מתמשך. 
שנת הלימודים השנייה מעמיקה בהתבוננות ולמידה בקשר בין תבונה, חמלה ומערכות יחסים.  

התכנית נותנת מענה להתכוונות זו בדרך של למידה עיונית וטיפוח איכויות של תשומת לב, מתוך תרגול שיטתי וחקירה 
של איכויות אלה במרחב התוך והבין אישי.   

מנחי התכנית עוסקים בהוראה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות 
קשרי גוף-נפש-רוח.

*התכנית הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש ורוח — מפגש מזרח ומערב הפועל במרכז שילוב.
ניתן ללמוד את התכנית כיחידה בפני עצמה, וכן להתמחות בתחום הבודהיסטי כחלק מלימודי התכנית התלת–שנתית. 
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תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 

אוניברסיטת חיפה. התכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים.

מטרות התכנית

להתוודע לעקרונות היסוד של הדרך הבודהיסטית )היחסים בין טבע התודעה וטבע המציאות כבסיס לאי הנחת  ק  

הקיומי, משמעות תפיסת האני בדרך הבודהיסטית, מפות הדרכים הבסיסיות של הסיבות לסבל והדרך להשתחרר 
ממנו — ארבע האמיתות הנאצלות ושש הפרמיטות(.    

להכיר ולהתאמן בתשומת הלב דרך עבודת המדיטציה, תוך בחינת תרומתה לתהליכי צמיחה אישית וריפוי. ק  

להיפתח ולטפח איכויות אהבה וחמלה הן כלפי עצמנו והן כלפי העולם הסובב אותנו. ק  

להתוודע באופן ראשוני לדרכים בהן הרוח הבודהיסטית וחכמתה פוגשים את המעשה הטיפולי והקשר המרפא על  ק  

כל גווניו. 

אוכלוסיית יעד

התכנית פתוחה לכל מי שמוצא עניין אישי בפסיכולוגיה הבודהיסטית והיא בעלת ערך מיוחד עבור כל מי שהמפגש 
הבין אישי התהליכי מהווה נדבך משמעותי בעבודתו כגון רופאים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, 
קבלה לתכנית  וכו'.  חינוך  אנשי  סיעוד,  עובדי  בעיסוק,  פיזיותרפיסטים, מרפאים  חינוכיים,  יועצים  בהבעה,  מטפלים 

מותנית בראיון אישי.

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 22 מפגשים שבועיים בשנה בימי ד' בין השעות 20:00-16:30, החל מתאריך: 6.11.2019

וכן רטריט בודהיסטי בימי ה'- ו'.  בתאריכים 12-13.3.2020 

סה"כ 125 שעות לימוד אקדמיות בשנה.

שיטת הלימוד

הרצאות לצד תרגול אישי, בין–אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי עם 
התכנים הנלמדים. קריאת טקסטים נבחרים.  

דרישות התכנית

השתתפות בקורסים, קריאת החומר הביבליוגרפי, הכנסת התרגול המדיטטיבי לשגרת החיים, כתיבת עבודת סיום. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודה מטעם 
מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

* ייתכנו שינויים בסגל המורים.

דמי הרשמה
300  ש"ח

שכר לימוד שנתי

6,500 ש"ח
400  ש"ח נוספים ישולמו עבור הרטריט כולל הסדרי לינה וארוחת בוקר ללילה אחד בחדר לשלושה.
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CBT, מיינדפולנס, ויסות ומה שביניהם 

תכנית דו-שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קרית טבעון )צפון( 

ובפנימיית עיינות )מרכז(

מרכזת אקדמית : ד"ר יסמין הד פולדר

מנחים בכפר תקוה: גב' רוזנה ג'וסמן, מ"א; ד"ר יסמין הד פולדר;  גב' מיכל כהן, מ"א;  גב' טלי מור 
הלמן, מ"א; אמיר שפר, מ"א.

מנחים בפנימיית עיינות: גב' טלי מור הלמן, מ"א; מר אלעד נהלוני, מ"א; מר ברק סבר, מ"א.

רקע

טיפול CBT הפך בשנים האחרונות לטיפול הרווח והאפקטיבי להתמודדות עם בעיות ומצבים רבים ושונים. זהו 
הטיפול היעיל ביותר כיום למגוון רחב של קשיים רגשיים ובעיות נפשיות. 

בעשור האחרון התפתח ה–CBT מהמיקוד בשינוי מחשבתי להכרה בצורך לקבל ולהתבונן. מעבר זה הוביל לתנועה 
מה–CBT הקלאסי )גל שני( לגישות חדשות הנקראות בשם כולל “גל שלישי“.

בשנים האחרונות רווחות בשדה הטיפול גישות טיפוליות שונות, המתבססות על תרגול אינטנסיבי של התודעה 
)מבוססות מיינדפולנס(, אשר מקורו במסורות רוחניות מן המזרח ובראשן המסורת הבודהיסטית. בין הנחקרות 
ובעלות היעילות המוכחת ביותר ניתן למצוא מגוון של פסיכותרפיות המכונות יחד “הגל השלישי“ של הטיפול 
מיינדפולנס  באמצעות  וחרדה  לחצים  הפחתת   ,)ACT( ומחויבות  בקבלה  טיפול  כגון:  הקוגניטיבי-התנהגותי, 

.)MCT( וטיפול מטה–קוגניטיבי ,)MBCT( טיפול קוגניטיבי מבוסס מיינדפולנס ,)MBSR(

ומן הפסיכולוגיה  מנותק משורשיו העמוקים  הוא  מיינדפולנס,  טיפול מבוסס  נלמד  בהם   במרבית המקומות 
הבודהיסטית, ונלמד ככלי לאימון קשבי-תודעתי. התכנית המוצעת במרכז שילוב, מבקשת לחבר בין השורשים 

העמוקים של גישות אלו לבין היישומיים הטיפוליים של תרגול מיינדפולנס. 

מוצעת בזאת תכנית לימוד של שנתיים עם אפשרות להמשך פרקטיקום להסמכה בשנה השלישית.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, 
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

CBT–התכנית מוכרת על ידי איט"ה כתכנית הכשרה פורמאלית ב

התכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים. 

אוכלוסיית היעד

חינוכיים,  יועצים  בהבעה,  מטפלים  מומחים,  רופאים  סוציאליים,  עובדים  פסיכותרפיסטים,   פסיכולוגים, 
המעוניינים להרחיב ידע תיאורטי וכישורי טיפול משולב בעבודתם. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

מבנה ומשך התכנית

המפגשים יתקיימו בימי ב', בין השעות 13:30-08:30, החל מתאריך 25.11.2019.

סה"כ 200  שעות לימוד אקדמיות בשנה 
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קורסים וסדנאות שנה א' 

פסיכולוגיה בודהיסטית; מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, העקרונות התאורטיים והכלים המעשיים העומדים בבסיס 
טיפול CBT; טיפול בקבלה ומחויבות TCA; רטריט; הדרכה קבוצתית. 

קורסים וסדנאות שנה ב' 

תיאוריה ויישום טיפולי קוגניטיבי התנהגותי מתקדם; ויסות רגשי ופסיכופיזיולוגי; הפחתת לחצים באמצעות מודעות 
קשובה" )MBSR(; רטריט; הדרכה קבוצתית.

הכשרה מעשית 

שנה א'

בסוף שנת הלימודים הראשונה, יידרשו התלמידים להציג עבודה טיפולית עם שני מטופלים. העבודה תלווה בהדרכה 
בקבוצה מהסמסטר השני. 

שנה ב'

בסיום השנה השנייה, התלמידים יידרשו לעבודה טיפולית עם 4 מטופלים לפחות. התלמידים ימצאו את מקום ההתנסות 
שלהם באופן עצמאי, עם תמיכה מטעם מרכז שילוב.

הטיפולים ילוו בהדרכה פרטנית שניתנת מחוץ למסגרת תכנית ההכשרה, ובתשלום ישיר בין המודרך למדריך מחוץ 
לשכר הלימוד, ובהדרכה קבוצתית שניתנת במסגרת ההכשרה והמשולמת במסגרת שכר הלימוד. *הדרישה כוללת 

הגשת תיאור מקרה מפורט אחד למדריך הפרטני. 

סך דרישות ההכשרה המעשית לסיום ההכשרה בתכנית:

מינימום 75 שעות טיפול ישיר המאושרות על ידי המדריך הפרטני )במסגרת התכנית(

מינימום 36 שעות של הדרכה פרטנית בשנתיים. המלצה ל–12 שעות הדרכה פרטנית בשנה א' ו–24 שעות הדרכה 
פרטנית בשנה ב' )תשלום מחוץ למסגרת התשלום לתכנית(

מינימום טיפול ב–6 מטופלים בשנתיים )במסגרת התכנית(

80 שעות הדרכה בקבוצה בשנתיים )במסגרת התכנית(

שימו לב! כדי להתקבל לחברות באיט"ה ולהכרה כמטפלי CBT בתחום מומחיותם יש לעמוד בקריטריונים המפורסמים 
li.oc.tbcati.www//:sptth :באתר איט"ה והקריטריונים המפורסמים באתר הזה הם המחייבים

דרישות
נוכחות — לפחות80%  משעות הלימוד ק  

התנסות בקורסים וקריאת החומר הביבליוגרפי  ק  

הגשת עבודות  ק  

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
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הערות

המעבר לשנה ב' בכל התכניות תלוי במספר המשתתפים. ק  

התכנית  מאושרת ע"י  איט"ה. ק  

לקבלת הסמכה, יידרשו הלומדים לעמוד בדרישות איט"ה. ק  

במידה ותתגבש קבוצת המשך לשנה ג', היא תוכל להמשיך ולקבל הדרכה בקבוצה והדרכה פרטנית להשלמת    ק  

שעות ההסמכה.  

פתיחת שנה נוספת מותנת במספר הלומדים. ק  

דמי הרשמה

300 ש"ח דמי רישום

שכר לימוד 

12,400 ש"ח  

איכויות הלב

מנחות: טלי הלמן מור, מ"א, גב' גליה טיאנו רונן, מ"א.

רקע
וחמלה. האפשרות לראות בצלילות את המציאות,  האימון הבודהיסטי הוא אימון המבוסס על שתי כנפיים, חוכמה 
קשורה לאימון התודעה, בעוד האפשרות לבוא במגע קרוב, מלא ואינטימי עם החיים, כפי שהם מופיעים בפנינו ברגע 
זה, טמונה ביכולת שלנו לאפשר ללב להיפתח. האימון באיכויות הלב, כפי שמופיע בכתבים בודהיסטים עתיקים, טומן 
בחובו מסע מעמיק ומרתק אל תוך הטבע החומל, הידידותי והשמח שלנו. מסע העובר דרך הדפוסים האוטמטיים, 

המקומות המשוריינים והמוגנים שלנו ומציע לנו לחולל בהם טרנספורמציה.
בתכנית נלמד על ארבע איכויות הלב )אהבה בלתי מותנית, חמלה, פירגון ואיזון(, נכיר פרקטיקות תרגול בודהיסטיות, 

נחקור טקסטים, נפגש עם עצמינו ובעיקר, נרשה ללב להפתח.

מטרות התכנית
להבין וללמוד את ארבע איכויות הלב

להכיר ולהתאמן בתשומת הלב דרך עבודת המדיטציה, תוך בחינת תרומתה לאיכויות החיים

אוכלוסיית יעד
התכנית מתאימה לתלמידים ומתרגלים שסיימו לפחות שנת לימוד אחת של פסיכולוגיה בודהיסטית
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מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 9 מפגשים שבועיים בימי ו' בין השעות 12:30-08:30, החל מתאריך 27.11.2019. 
סה"כ 42 שעות לימוד אקדמיות

שיטת הלימוד
הרצאות לצד תרגול אישי, בין–אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי עם 

התכנים הנלמדים. קריאת טקסטים נבחרים.

דרישות התכנית
השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים

קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת במפגשים.

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 

והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

דמי הרשמה
300 ש"ח 

שכר לימוד
2,500 ש"ח

יישומי מיינדפולנס בתפקודי ההורות  

מנחה: מיכל כהן, מ"א

רקע 

מודעות קשובה היא סוג של תשומת לב שאפשר לפתח על ידי אימון ותרגול. זוהי מודעות מכוונת וממושכת ולא 
שיפוטית למה שמתרחש מרגע לרגע. מקורות תרגול המיינדפולנס נעוצים במזרח הקדום והיכולת לשים לב הינה תכונה 

אנושית אימננטית הניתנת לשיפור ושכלול גם ללא קשר לדת או תפיסה פילוסופית.
ברוח  ואימון  השראה  תוכן  אל  מאמצות   CBT–ב השלישי  כגל  המוכרות  אלה  בעיקר  רבות,  פסיכולוגיות  גישות 
המיינדפולנס. מחקר רחב ומקיף מראה את התועלת שבתרגול להפחתת לחץ וחרדה, שיפור במצבי דיכאון, הטבה 

במחלות פסיכוסומטיות, הפחתת אלימות וויסות רגשי וקוגנטיבי.

הורות קשובה יכולה לסייע להורים לעצור ולשנות באופן בסיסי ומעשי את ההתרחשות ההורית האוטומטית. אימון 
במיינדפולנס יכול לעזור להורים ומטפלים להבין ולחוות אירוע הורות ספציפי בתוך ההקשר הרחב של יחסים ארוכי 
טווח עם הילד, מתוך קבלה בלתי שיפוטית של רגשות ומחשבות חמלה להורה ולילד ומחויבות לערכים ואמונות אישיים 

ומשפחתיים.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

באוניברסיטת חיפה.
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בין נושאי התכנית

הורות קשובה: מעבר מהתנהלות אוטומטית להתנהלות מודעת ק 

לחץ, ויסות רגשי ופיזי ק 

ערכים ואמונות בהורות, במשפחה ובחברה ק  

קשר קשוב: תיאורית ההתקשרות )Attachment Theory( בהקשר של מיינדפולנס ק 

תקשורת וניהול קונפליקט  ק  

חמלה  ק  

מטרות התכנית
להתוודע ולהתאמן במדיטציית מיינדפולנס ק  

רכישת כלים להתבוננות קשובה בחיי המשפחה ק  

לימוד משותף מתוך אירועים משפחתיים בכלים של מיינדפולנס ק  

להבהיר ולחדד ערכים, אמונות ועמדות הוריות ק  

לרכוש כלים לתקשורת הורית יעילה ק  

אוכלוסיית היעד
אנשי טיפול וסיוע העוסקים בטיפול משפחתי, טיפול, ייעוץ והדרכת הורים.

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו שישה מפגשים בימי ו' בין השעות 11:00-8:00, החל מתאריך 29.11.2019.

סה"כ 24 שעות לימוד אקדמיות.

שיטת הלימוד

הרצאות לצד תרגול אישי, בין–אישי, ניתוח אירועים משפחתיים לאור עקרונות המיינדפולנס

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים. קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת במפגשים.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

200 ש"ח )כלולים בשכר הלימוד(

שכר לימוד
1,600 ש"ח

לפרטים והרשמה
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il    טל': 050-8529239, 050-8529455, 04-9931110

 merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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שילוב תפיסת העולם הבודהיסטית בעבודה הקלינית

מנחה: ד"ר דניאלה אילון

רקע
הגישה הבודהיסטית לסבל אינה שמה דגש על סילוקו בהכרח אלא על התייחסות לסבל כאתגר לחיים. האם, מתי וכיצד 

ניתן להכיל גישה זו בעבודתנו הקלינית? ואם כן, מה מקומו של המטפל בטיפול כזה?

נושאי הסדנה
"חכמת זרעי החרדל" — התוודעות לסבל האנושי, הרחבת המיכל, נוכחות בלתי מותנית עם הקיים כמרכיב עיקרי  ק 

בבריאות גופנית ונפשית
מהמילה לחוויה — הכח המרפא הטמון באפשרות לחוות באופן ישיר: התבוננות שקטה בתהליכי השתנות מתמדת  ק  

בטבע

תפקיד המטפל — על אי ידיעה יודעת, על תודעת המתחיל, על אי עשייה והקשבה עמוקה ק  

מקומו הנוכח, החשוב אבל הצנוע של המסייע ק  

התמודדות עם רגשות שליליים בטיפול על פי הגישה הבודהיסטית )כעס, פחד, חרדה ועוד( ק  

חוסר השלמות האנושית כאתגר במסע להתעוררות ק  

טיפוח רגשות מייטיבים בטיפול: חמלה, סליחה, חסד והוקרת תודה ק 

התמודדות עם זקנה, חולי ומוות ק  

אוכלוסיית יעד 
הסזנה המיועדת למי שיש לו רקע בסיסי בפסיכולוגיה בודהיסטית.

הסדנה מתאימה לכל מי שהגישה והתרגול הבודהיסטיים מהווים נדבך משמעותי בעבודתו כגון רופאים, פסיכולוגים, 
פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד, 

אנשי חינוך וכו'.

שיטת הלימוד
הסדנה תהיה חוויתית-תרגולית ותכלול פרקי זמן של מדיטציה בשתיקה, לימוד ושיחה, חקירה אישית וקבוצתית, ותרגילים 

שונים. חלקם ייתמך על ידי כתבים מהספרות והשירה הקשורים לעולם המיינדפולנס.

מבנה הסדנה
יתקיימו שלושה מפגשים בימי ד' בין השעות 20:00-16:30, החל מתאריך 6.11.2019.

סה"כ 14 שעות לימוד אקדמיות

אישור
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בסדנה וימלא אחר כל הדרישות, יוענק לו אישור מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי 

המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

דמי הרשמה
200 ש"ח

שכר לימוד
900 ש"ח
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יישומי מיינדפולנס במרחב הקבוצתי 

מנחה: טלי הלמן מור, מ"א

רקע
הפרקטיקה של הנחיית קבוצה והובלת תהליכים קבוצתיים מפגישה את מנחה הקבוצה עם צורך בהתבוננות רב מימדית, 
קשובה ונוכחת המבוססת על תשומת לב ערה ל"כאן ועכשיו", הבנה מעמיקה של התהוות הגומלין הקבוצתית, יחד 

עם איכות הנחייתית מכילה וחומלת.

לב  בתשומת  להיות  היכולת  את  המפתח  הבודהיסטית,  המסורת  מתוך  הלקוח  תרגול  הינו  )קשיבות(  מיינדפולנס 
ובהתבוננות שקטה הן למרחב הפנימי והן למרחב החיצוני. קורס זה מציע מפגש מעמיק וחוויתי עם האפשרות להיות 

בנוכחות מלאה בתוך התהליך והמרחב הקבוצתי.

התכנית תעסוק בשני יישומים מרכזיים של אימון המיינדפולנס, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרחב הקבוצתי:

פיתוח היכולת של המנחה להיות במיינדפולנס: תשומת הלב, החקירה וההתבוננות מתרחשות במקביל. על מנחה   .1
הקבוצה להיות ער לתכנים סמויים, תפקידים בקבוצה ותהליכים קבוצתיים נוספים, יחד עם האפשרות  לפתח 

שהייה במרחב של חוסר וודאות, נוכחות עם ובתוך סבל ונגישות אל מקום של חמלה ונדיבות אוהבת.

ישומיי מיינדפולנס ככלי להעמקת החוויה של חברי הקבוצה: בסדנא חווייתית נחקור כיצד קשב ותשומת לב במרחב    .2
הקבוצתי, מאפשר התפתחות אישית ברובד עמוק ומרגש, ונחווה כיצד ניתן ליצור מרחב קבוצתי פתוח ופועם, דווקא 

כשמפנים את הזרקורים פנימה.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 
באוניברסיטת חיפה.

מטרות התכנית
להתוודע לעקרונות הנחיית הקבוצות מבוססת מיינדפולנס ק להכיר ולהתאמן בתשומת הלב דרך עבודת המדיטציה,  ק  

אישיים             הבין  הקבוצתיים  והתהליכים  החוויה  לעומק  להתוודע  ק   הקבוצתי  ההנחיה  לתהליך  תרומתה  בחינת  תוך 
ק לקבל כלים ליישומי מיינדפולנס במרחב הקבוצתי

אוכלוסיית יעד
התכנית מתאימה לכל מי שהמפגש הקבוצתי מהווה נדבך בעבודתו ונפשו מבקשת לצקת רוח, מודעות ותשומת לב 

לתוך מרחב ההנחיה. עדיפות למנחי קבוצות בפועל. מותנה בראיון אישי. 

מבנה ומשך התכנית
יתקיימו 10 מפגשים שבועיים בימי ו' בין השעות 12:00-09:00, החל מתאריך 3.1.2020.  

מוצע ריטריט בית ספר בתאריכים 12-13.3.2020 סה"כ 22 ש"א בתוספת תשלום של 500 ש"ח )כולל עלויות הלינה(

סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות / 62 שעות לימוד אקדמיות למשתתפי הרטריט.

שיטת הלימוד
הרצאות לצד תרגול אישי, בין–אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי עם 

התכנים הנלמדים. קריאת טקסטים נבחרים.
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דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים, קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת במפגשים.

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 

והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

דמי הרשמה 
300 ש"ח

שכר לימוד 
2,900 ש"ח

ברוך הבא - מסע של חקירה אישית 
ברוח הדרך הבודהיסטית

מנחה: ד"ר אלון רז

רקע

התכנית מבקשת ללוות את פעימת החיים של המשתתפים בו על רגעי ההתרחבות ורגעי ההתכווצות שיש לכל אחד 
מאיתנו. לבסס ולהעמיק בליווי הזה את היכולת להישען על יסודות ההבנה הבודהיסטית ועל כלי אימון של התודעה והלב 
שקיימים בדרך הבודהיסטית מבראשית, והתפתחו גם במפגש העדכני שבין הדרך הבודהיסטית ועולמות הפסיכותרפיה.

שלושה עולמות תוכן ימזגו לתוך תהליכי החקירה האישיים שיתקיימו במרחב התוך והבין אישי: 

ק  דרכי חקירה ונוכחות של התודעה מתוך הדרך הבודהיסטית 

ק  הגוף כנושא את חכמת הרגע ועבודה עם חכמת החוויה הגופנית 

ק  כלים מעולם הפסיכותרפיה המשלבת את חכמת הדרך הבודהיסטית וחכמת החוויה הגופנית 

יחד נצא למסע של חקירה שחומרי הגלם שלו הם התנסויות החיים של המשתתפים. בדרכנו ילוו אותנו הלב הפתוח, 
ההתבוננות הצלולה, סיפור חכמה, שירה, מסורות רוחניות אחיות, האומץ להיות והידיעה שיש איזו דחיפות הקשורה 

בעניין — הזמן לא ידוע והמלאכה מרובה. 

אוכלוסיית יעד 
התכנית מיועדת למי שיש לו רקע בסיסי בפסיכולוגיה בודהיסטית.

התכנית מתאימה לכל מי שהגישה והתרגול הבודהיסטיים מהווים נדבך משמעותי בעבודתו כגון רופאים, פסיכולוגים, 
פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד, 

אנשי חינוך וכו'.
התכנית פתוחה גם לכל מי שמוצא עניין אישי בפסיכולוגיה הבודהיסטית.  

שיטת הלימוד
התכנית תהיה חוויתי–תרגולי ויכלול פרקי זמן של מדיטציה בשתיקה, לימוד ושיחה, חקירה אישית וקבוצתית, ותרגילים 

שונים. חלקם ייתמך על ידי כתבים מהספרות והשירה הקשורים לעולם המיינדפולנס.
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מבנה התכנית

יתקיימו 10 מפגשים בימי ד' בין השעות 20:00-16:30, החל מתאריך 5.2.2020.
סה"כ 46 שעות לימוד אקדמיות

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 

והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

דמי הרשמה
300 ש"ח

שכר לימוד

2,750 ש"ח

ACT - תרפיית קבלה ומחויבות
מנחה: גב' מיכל כהן, מ"א

רקע
תרפיית קבלה ומחויבות הינה גישה מרכזית ב"גל השלישי" של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית התנהגותית. גל זה עוסק 
בהתבוננות-על )מטה קוגניציה( במחשבות ורגשות, ופיתוח עמדה של קבלה וחמלה כלפי מה שיש. מקורות ההשראה 

של הגל השלישי נעוצים במסורות המזרחיות, ובעיקר הזן בודהיזם.

הפילוסופיה והפרקטיקה הבודהיסטית הן הבסיס לראיה המקובלת ב–ACT לפיה סבל הינו חלק מן החוויה האנושית, 
ואיננו מחלה או תקלה שיש למגר באמצעות טיפול. מתוך קבלה עמוקה של אמת הסבל מן התפיסה הבודהיסטית 

מתווה ה–ACT את חשיבות הפעולה המחויבת לערכים ומטרות, ואשר איננה מותנית בסיום הסבל.

תיאורית הקבלה והמחויבות  מבוססת על הרעיון שנוקשות פסיכולוגית היא גורם מרכזי ומשמר לצורות רבות של סבל 
פסיכולוגי ובכללן דיכאון, חרדה, הפרעות דחף )OCD( התמכרויות ועוד. גמישות פסיכולוגית, כזו המתפתחת בעזרת 

מיומנויות קשב )מיינדפולנס( מאפשרת לאנשים לחיות חיים מלאי משמעות והשראה. 

גמישות פסיכולוגית מושגת על ידי שישה תהליכי מפתח: הפרדה קוגנטיבית, קבלה, קשיבות להווה )מיינדפולנס(, אימוץ 
פרספקטיבה רחבה, ערכים ופעולה מחויבת.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 
באוניברסיטת חיפה.

מטרות התכנית
ק  תרגול והעמקה במיומנויות מיינדפולנס

הקניית ידע בנושא ACT בגל השלישי ק 

ACT–חשיפה והתנסות בכלים הנהוגים ב ק  
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אוכלוסיית יעד

מטפלים ואנשי מקצוע כגון: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, מטפלים מתחום בריאות הנפש ותחום הבריאות, 

עובדי שיקום ורווחה, יועצים חינוכיים, מגשרים ומאמנים אישיים, מורים ואנשי חינוך.

מבנה ומשך התכנית 
יתקיימו 6 מפגשים בימי ו' בין השעות 11:30-08:00: החל מתאריך 27.3.2020

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות

שיטת הלימוד
הרצאות לצד תרגול אישי, בין–אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי 

עם התכנים הנלמדים. קריאת טקסטים נבחרים.

דרישות התכנית
השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים, קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת 

במפגשים.

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז 

שילוב והיחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה
200 ש"ח

שכר לימוד
2,200 ש"ח 

חמלה עצמית מודעת 
mindful self- compassion

מנחה: גב' גליה טיאנו רונן, מ"א

רקע
פיתוח חמלה-עצמית מודעת MSC הינה תכנית לימוד לפיתוח מיומנויות חמלה עצמית, התכנית מבוססת על 
מחקר שנערך ע"י ד"ר כריסטין נף וד"ר כריסטופר גרמר. במהלך התכנית נלמד כיצד לטפח חמלה עצמית, 
להפחית ביקורת עצמית ולטפח עמידות רגשית וחוסן נפשי. שלושת המרכיבים של חמלה עצמית מודעת 
)Mindfulness self- compassion( הם נדיבות וחום כלפי עצמי, תחושת שייכות — להרגיש חלק מקהילה 
אנושית רחבה ומודעות קשובה מאוזנת. חום ונועם לב פותחים את ליבנו לסבל, כך שנוכל לתת לעצמנו את 
מה שאנו זקוקים לו. השייכות לקהילת האנשים פותחת בפנינו את הקשרים והחיבור כך שנדע ונרגיש שאנחנו 
לא לבד. מודעות קשובה )mindfulness( מאפשרת לנו להיות נוכחים ברגע הזה ולקבל את החוויות ביתר קלות. 

יחד הם מהווים נוכחות לבבית חמה ומחוברת.
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מחקרי MSC מראים עליה ברמת השמחה במקביל לירידה ברמות החרדה והדיכאון, ועליה ביכולת להתמודד עם אתגרי 
ומשאבים שיסייעו להגיב לאירועי החיים  החיים. מטרת התכנית היא להקנות למשתתפים כלים מובנים, מיומנויות 

בחמלה עצמית ובצורה מועילה

נושאי הקורס
התאוריה והמחקר שמאחורי תכנית הלימוד ופיתוח מיומנויות חמלה עצמית ק  

כיצד להגיב בחמלה עצמית לאתגרים וכשלונות ק 

כלי מיינדפולנס ממוקדי חמלה לקבלת רגשות קשים ק  

התמרת מערכות יחסים קשות באמצעות הסתכלות חומלת ק  

טיפוח קבלה עצמית ומוטיבציה חיובית ק  

אפשרויות ליישום התפיסה החומלת בעבודה הטיפולית ק  

נושאי הקורס יכולים להשתנות מעט על פי התהליך הקבוצתי

התכנית כוללת 
למידה תאורטית, תרגולי מיינדפולנס ממוקדי חמלה, תרגול אישי וקבוצתי, משימות בית.

אוכלוסיית יעד 
 MSC–לכל המעוניינים לחוות וללמוד את הייחודיות והעקרונות של כלי ה

התכנית מתאימה במיוחד לאנשי טיפול המעוניינים לשלב כלי ה–MSC בעבודתם הטיפולית. 
  .MSC הלימוד בקורס זה יכול להוות בסיס לקורס הסמכה למורי

מבנה הסדנה
יתקיימו 9 מפגשים בימי ב' בין השעות 19:00-16:00, החל מתאריך 29.4.2020. 

סה"כ 36 שעות לימוד אקדמאיות

שכר לימוד
2,400 ש"ח )כולל דמי רישום(

לפרטים והרשמה

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il   טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239 
merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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טיפול דיאלקטי התנהגותי )DBT( בהפרעת אישיות גבולית 
ובפוסט טראומה מורכבת

תכנית חצי-שנתית במרכז הרב-תחומי

רקע

הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט מהווים אתגר לאיש הטיפול. אימפולסיביות, אי יציבות אפקטיבית, 
העדר אמון, Acting Out, יחסים בינאישיים שבירים, בלבול בזהות, שימוש מסיבי בפיצול ובהזדהות השלכתית כל אלה 

מאפיינים את המפגש הטיפולי ומעוררים תגובות של העברת נגד.   

הטיפול הדיאלקטי התנהגותי )DBT( הנו אפליקציה של אסטרטגיות טיפוליות מגוונות לבעיות של הפרעת אישיות 
גבולית. בגישה טיפולית זאת קיימת היררכיה של נושאי התייחסות בטיפול, שהראשון בהם הוא מניעת התנהגות אובדנית. 
בגישה קיים שימוש באלמנטים של טיפול קוגניטיבי, התנהגותי, תמיכתי, דינאמי בגישת העצמי ובגישת יחסי האובייקט 

וכן אלמנטים של גישה אינטרסובייקטיבית ואלמנטים תיאורטיים בעיקר מתוך תורת הזן — בודהיזם. 

הטיפול הדיאלקטי התנהגותי )DBT( כולל מערך של טיפול פרטני, לימוד מיומנויות בקבוצה, יעוץ טלפוני וקבוצת הדרכה 
לחיים, מוטיבציה לטיפול  ותמיכה למטפלים. בטיפול הפרטני, המטרה הבסיסית היא להעלות מוטיבציה: מוטיבציה 

ומוטיבציה לחיות חיים שראוי לחיות אותם.

התכנית הינה פרי שיתוף פעולה של מכון אופק, המרכז הרב תחומי והיחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי 
הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. מכון “אופק“ הוא מכון לטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי ולימוד DBT. זהו המכון 
הפרטי הראשון והיחיד בארץ עם ניסיון רב בהכשרת אנשי טיפול במסגרות פרטיות וציבוריות בגישת ה–DBT. במרכז 
הרב תחומי לטיפול בנפגעי תקיפה מינית עברו כל אנשי הצוות את ההכשרה בטיפול בשיטת DBT וכיום השיטה היא 

חלק מרכזי בעבודה הטיפולית במרכז. במרכז מתקיימים טיפולים פרטנייים לצד קבוצות מיומנויות.

אוכלוסיית יעד

אנשי טיפול בעלי ניסיון קליני רלוונטי מתחומי פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, סיעוד, טיפול באומנויות וכו'. 
)במקרים מסוימים יידרש ראיון קבלה(.

מבנה התכנית

תכנית חצי-שנתית. הלימודים יתקיימו אחת לשבוע החל מחודש אוקטובר 2019, בימי ג' בין השעות 12:30-09:00   

הרשמה החל מחודש אפריל 2019.

       עיריית חיפה                               מרכז רפואי בני ציון, חיפה                           משרד הרווחה
  מערכת שירותים                                  המרכז הרב תחומי                               ושירותים חברתיים

  חברתיים וקהילה                                                                                                                                    
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התכנית מחולקת לשתי יחידות לימוד:

חלק א' תאוריה: 

יתקיימו 7 מפגשים של 4 שעות אקדמיות )סה"כ 28(

  DBT–ה והרקע התיאורטי של שיטת  הרציונל  יוסבר  גבולית,  אישיות  להפרעת  וטיפוליות  תיאורטיות  גישות  ייסקרו 
שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית מרשה לינהן, תוסבר הגישה הטיפולית הפרטנית והקבוצתית.

חלק ב' קבוצת מיומנויות:

יתקיימו 7 מפגשים של 4 שעות אקדמיות )סה"כ 28(

במקביל לטיפול הפרטני, משתתפים המטופלים בקבוצת מיומנויות, בה הם מפתחים את היכולות שלהם להתמודד 
עם קשייהם.

בקבוצה לומדים המטופלים מיומנויות שונות ומתרגלים אותן בין פגישה לפגישה. הקבוצה כוללת לימוד 4 קבוצות של 
מיומנויות חיים: מיומנויות קשיבות )Mindfulness(; מיומנויות לרכישת יעילות בקשרים בינאישיים; מיומנויות לויסות 

רגשי ומיומנויות לעמידות במצבי מצוקה והתמודדות עם מצבי משבר.     

בתכנית זו תתקיים  התנסות קבוצתית דידקטית של מיומנויות DBT בה נדגים לימוד כישורים  על המשתתפים, בדומה 
להנחית קבוצות המטופלים, אך בצורה מקוצרת ודידקטית. 

דרישות התכנית

נוכחות של 80%.

תעודה

למשתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה 
והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

שכר לימוד

5,000 ש"ח

ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

לפרטים והרשמה

 Keren.levin@b-zion.org.il ,04-8359975 :המרכז הרב תחומי, טלפון
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מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית בראיה משפחתית - 

עבודה טיפולית עם ילדים בטיפול משפחתי

בהנחיית גב' סטייסי שוורצגלס, עו"ס, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול משפחתי.

הקורס עונה על הדרישות לפי הקריטריונים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

מטרות התכנית

הכרת טכניקות וכלים לעבודה עם ילדים בחדר הטיפולים במפגשים משפחתיים. פיתוח מיומנויות שימושיות בטיפול 
משפחתי, כולל השימוש במשחקים וכלים יצירתיים בשלבים של ההכרות, ההערכה והטיפול. פיתוח מיומנויות לעבודה 

טיפולית יצירתית במגוון מצבים ובעיות משפחתיות.

אוכלוסיית יעד

מתמחים וסטודנטים לטיפול משפחתי.

שיטת הלימוד

דיונים, הדגמות, הבאת דילמות ע"י המשתתפים והתנסויות חוויתיות בכלים שונים.

מבנה התכנית

יתקיימו חמישה מפגשים, בימי ג' בין השעות 20:30-16:00 בחודשים אוקטובר-נובמבר 2019 במרכז לטיפול במשפחה, 
במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות. 

אישור

המשתתפים יקבלו אישור מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה והמרכז 

לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.

שכר לימוד

1,200 ש"ח

לפרטים והרשמה

stacey@karmiel.muni.il לפנות לסטייסי שוורצגלס בטלפון: 04-9088123 או במייל
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תכנית בהנחיית קבוצות

ניהול אקדמי:  מר יוסי פולק, מ"א
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תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית

תכנית מודולרית תלת שנתית

מנהל אקדמי: מר יוסי פולק, מ"א
רכזת אקדמית: גב' מירי פלג, מ"א

רקע

התכנית מבוססת על התפיסה כי "אין אדם ללא קבוצה", ומרגע לידתו משתייך כל אדם למגוון קבוצות, אשר איתן הוא 
מקיים אינטראקציה במרחב שבין ה"אני", הפרטי, ובין ה"אנחנו", הקבוצה. חוויותיו של אדם הן תוצר של האינטראקציה 
הזו והדיאלוג בין המציאות הפנימית והסביבה החיצונית. הקבוצה מהווה מקום ייחודי בו ניתנת האפשרות לחוות, להתבונן 

וללמוד על "הקבוצה כשלם" )ביון(, ועל היחיד, כמו ב"היכל של מראות" )פוקס(. 

תפיסה זו באה לידי ביטוי בפרקטיקה, כאשר מרחבי עיסוק, למידה וחשיבה שונים מבוססים על הכוח והמשמעות של 
הקבוצה ועל הנחייתה והובלתה ליעדיה השונים. כך בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, הפסיכולוגיה, התעשייה, חברות 
ההייטק, ועוד. הכרות עם התהליכים המודעים והלא מודעים שפועלים בקבוצה יסייעו למנחה להוביל את הקבוצה ליעדיה 
ולמטרות שלשמם הקבוצה פועלת. תכנית זו מכשירה את מנחה הקבוצה לחשוב קבוצה )שפת החשיבה( ובהתאם 

לכך לקבוע את ההתערבות הראויה )שפת ההתערבות(.  

הרעיון המרכזי של התכנית המודולרית מבוסס על התפתחות הדרגתית בהקניית ידע פסיכודינמי בהנחיית קבוצות, כך 
שכל מודולה נסמכת על קודמתה ומקדמת את המשתתף להבנה, למידה ומיומנויות הנחייה יותר מורכבות. המודולה 
הראשונה מקנה ידע ושפה פסיכודינמית בהנחיית קבוצות ובתוך כך גם חשיפה להנחיית קבוצות ממוקדות מטרה 
)C.B.T.(. המודולה השנייה, כוללת הקניית ידע ותהליכים אינטנסיביים ומתקדמים בגישות ומיומנויות הנחייה, כך שיחד 
עם המודולה הראשונה משלימים את הלימודים להכשרה פסיכודינמית מעמיקה בהנחיית קבוצות. המודולה השלישית, 
מקנה חשיפה לידע פסיכואנליטי וגישות טיפוליות ייחודיות, ובכללם גם דגש על אוכלוסייה ממוקדת מטרת התערבות. 
כל מודולה מהווה שנת לימודים אקדמית אחת, כך שהמשתתפים יכולים לקחת חלק בתכנית בצורה יחסית ובה יוכלו 

לקבל תעודת סיום בכל שנה. 

ייחודיות התכנית

תכנית מודולרית, שמאפשרת גמישות והתאמת משך הלימודים בהתאם לצרכי המשתתפים בה. ק  

תכנית מנוסה ובעלת מוניטין הפועלת למעלה מ-25 שנה. ק  

הכשרה יסודית ועמוקה השמה דגש על התפתחות ולמידה הדרגתית בסביבה מקצועית ותומכת.  ק  

מרצים ומנחים מנוסים המשלבים נקודות מבט מתחומי הפסיכולוגיה, חברה, ארגון, פילוסופיה ועוד. ק  

ליווי אישי ותמיכה במהלך התכנית.   ק  

לתלמידים מתחום העבודה סוציאלית שלמדו בתכנית זו לפחות שנתיים )תכנית דו שנתית(, לימודים אלו יקנו 4  ק  

נקודות זכות ללימודי תואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. 
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מטרות התכנית
לימוד והכשרת אנשי מקצוע מתחומים שונים להנחיית קבוצות. ק 

הקניית בסיס תיאורטי ומיומנויות הנחיה, התנסות אישית ואימון בתפקיד המנחה.  ק 
חשיפה לתיאוריות פסיכואנליטיות לשם הבנת התהליכים הקבוצתיים, תוך שילוב גישות הומניסטיות, גישות מתחום  ק 

ההבעה, התערבות קבוצתית קצרת מועד ועוד.

אוכלוסיית יעד
אנשי מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, מטפלים באמצעות אמנויות, בריאות, חינוך, ריפוי 

בעיסוק, ארגונים ואחרים המעוניינים להרחיב את השכלתם ולקחת תפקיד משמעותי של הנחיית קבוצות.

תכנית הלימודים1,2

1.  מודולה ראשונה — תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית
ממשתתף למנחה — חקירת תהליכים בינאישיים וקבוצתיים — התנסות חווייתית. תיאוריה בהנחיית קבוצות — 
הפסיכולוגיה של הקבוצה על בסיס תיאוריות פסיכואנליטיות, ביניהן, יאלום, ביון ופוקס. הכנה לבניית קבוצה — מפגשים 
ממוקדים. הנחיית קבוצות ממוקדת ).C.B.T( בגישה פסיכודינמית אינטגרטיבית. הנחיית קבוצה בשדה )סמסטר ב'(. 

פרקטיקום — הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה. זהות ותפקיד המנחה — סדנה מסכמת.

2. מודולה שניה - תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית
תפקיד וזהות המנחה — התנסות חווייתית שתעסוק בסוגיות של בחירה, משמעות וזהות של מנחה הקבוצה. מיומנויות 
הנחייה והנחיית עמיתים — הנחייה עצמית של המשתתפים תוך המשגה והתבוננות על מרכיבי ההתערבויות, בליווי 
תיאוריה רלבנטית מנחה. סמינר אינטגרטיבי בהנחיית קבוצות ממוקדת ))C.B.T. בגישה פסיכודינמית )למתקדמים(. 
הגישה האקזיסטנציאלית להנחיית קבוצות- המתמקדת באינדיבידואל, בדיאלוג אותנטי ובנושאים קיומיים כמו משמעות, 
מוות, בדידות וחופש. "תוכן תהליך" — הבנה והמשגה של התכנים בקבוצה באמצעות התהליכים המתרחשים בה. 

מהתאוריה אל הפרקטיקה — סדנה מסכמת.

3.  מודולה שלישית - תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי
התנסות בקבוצה טיפולית אנליטית — בהנחיית מטפל/ת קבוצתי מוסמך. תיאוריות מתקדמות בטיפול קבוצתי3 — 
סמינר תיאורטי אינטגרטיבי שיעסוק בהעמקה במושגים בהנחייה וטיפול קבוצתי. גישות שונות ומתקדמות בהנחיית 
טיפוליים מתחומים  ותהליכים  גישות  וחשיפה תיאורטית ראשונית עם  קבוצות טיפוליות פסיכודינמיות — הכרות 
שונים המכוונים בין היתר גם לאוכלוסייה ממוקדת מטרה ייעודית: טיפול קבוצתי בגישה הומניסטית; טיפול קבוצתי 
בהפרעות אכילה; טיפול קבוצתי ממוקד טראומה; טיפול קבוצתי באמצעות אמנויות. הנחיית קבוצה בשדה )סמסטר 

ב'(.  פרקטיקום — הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה. פרידה וסיום בטיפול קבוצתי — סדנה מסכמת.

תכנית הלימודים בכל המודולות נתונה לשינויים בהתאם לצרכים שיעלו.   1

מטלות יפורטו במהלך הלימודים.  2

לכל גישה יוקדשו 3 שעות ביום לימודים במהלך חצי סמסטר.  3
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תנאי קבלה לתכנית
תואר אקדמי וראיון קבוצתי ו/או אישי.  ק 

בשנת הלימודים השנייה יתקבלו מועמדים אשר למדו שנה אחת לפחות בתכנית חד שנתית למנחי קבוצות.  ק 

תלמידים שלמדו שנה ראשונה ו/או שניה בתכנית זו לא יידרשו לראיון קבלה. ק 

מבנה התכנית

שנת לימודים אחת במקביל לשנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת חיפה. ק 

הלימודים מתקיימים בימי ג', בין השעות 19:30-14:00.   ק 

סה"כ 168 שעות לימוד אקדמיות בשנה. ק 

מספר המקומות מוגבל. ק 

תעודה

תלמיד/ה אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו/ה תעודת סיום 
מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, בהתאם למודולה שסיים. 

שכר לימוד

12,780 ש"ח לשנת הלימודים תש"פ
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תכניות בנושאי רווחה ובריאות
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רוחניות ובריאות: 

סיוע הוליסטי במעגל החיים והמוות

תומכי איכות חיים 

תכנית תלת-שנתית

מנהלת אקדמאית: גב' דבורה רייכר, מ"א

רקע

מחקרים וניסיון קליני מראים שרוחניות מהווה מרכיב משמעותי מאיכות החיים של האדם. הרוחניות של האדם משפיעה 
באופן חיובי על הבריאות הפיזית והנפשית. אנשים המתמודדים עם מחלות קשות פונים למשאבים רוחניים פנימיים 
וחיצוניים על מנת לתמוך בתהליכי ריפוי. נמצא שרוחניות מהווה משאב למציאת משמעות וכוחות במצבי משבר מצד 

אחד, ושמשברים מהווים טריגר לצמיחה והתפתחות רוחנית מצד שני. 

ארגון הבריאות העולמי הכיר במימד הרוחני כמימד הרביעי של בריאות בנוסף לפיזי, המנטלי והחברתי ובכך צועד 
בעקבות התפיסה ההוליסטית של הבריאות. בעוד ישנם יחסי גומלין בין המימד הרוחני לשאר המימדים של החוויה 
האנושית, מימד זה כולל איכויות ייחודיות ונבחנות הנשענות על גופי ידע נרחבים הן ממסורות עתיקות והן מתגליות 

חדשניות במדעי הרפואה והתודעה. 

העיסוק ברוחניות ושילובה כחלק ממערך הטיפול בתחום הבריאות הפיזית והנפשית מצריך לימוד מקצועי של תאוריות 
בתחום, מיומנויות וכלים יישומיים )גוף-נפש-רוח(, בנוסף להתנסות מודרכת בשדה. 

תכנית זו מתבססת על עקרונות, מודלים וכלים של בריאות הוליסטית.

מטרות התכנית

תכנית זו נועדה לתת מענה לצורך של מטפלים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחום ההוליזם, להכיר וללמוד 
מודלים וכלים של גוף-נפש-רוח לשילוב בעבודה הטיפולית, על מנת לתת מענה אינטגראלי והוליסטי למסתייעים במצבי 

חיים שונים. כמו כן להעצים ולחזק את איכות החיים המקצועית של מטפלים )"לטפל במטפל"(.

אוכלוסיית יעד

אנשי טיפול רב מקצועיים מנוסים, במקצועות הבריאות )Health Care Providers( כולל רופאים/אות, אחי/ות, עוס"יות/ם, 
פסיכולוגים/יות, יועצים/יות חינוכיים/יות, מקצועות פרא-רפואיים, מטפלים/ות ברפואה משלימה  המעוניינים/ות להכיר 
גישות, מודלים וכלים של רוחניות הניתנים לשילוב ויישום במיכל הטיפולי בו הם עובדים ברמה האישית ולהעצמת 

המפגש הטיפולי.
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עבודת שדה והדרכה

והרוחניות, משתלבים עם התאוריה  כניסתם של התחומים החדשים לשדה העזרה לאדם — הבריאות ההוליסטית 
ועבודת השדה המקצועית הפורמלית הקיימת כגון: התערבות בשעת משבר, התמודדות עם מחלה ומוות, עבודה עם 
החולה ועם המשפחה, תמיכה באיכות חיים, התפתחות וצמיחה. לשם כך, יעשו המשתתפים פרקטיקום ויקבלו הדרכה 

שוטפת על היישום של הגישות והכלים הנלמדים בתכנית בתוך השדה הקליני שלהם.  

מבנה הלימודים

תכנית תלת–שנתית, לפי שנת הלימודים האקדמית.

הלימודים יתקיימו בימי ב' בין השעות 14:30-10:00 )5 שעות אקדמאיות( בסמסטר א' בלבד, ובין השעות      

15:30-10:00 )7 שעות אקדמאיות( בשאר הסמסטרים. סה"כ: 64 מפגשים. הלימודים מתקיימים בזכרון יעקב.

היקף שעות לימוד

640 שעות לימוד אקדמאיות והדרכה: 

200 פרקטיקום:                    

840 סה"כ שעות לימוד:          

דרישות התכנית

נוכחות ב–80% מן המפגשים לפחות, התנסות בשדה, קבלת הדרכה קבוצתית בקורס וקריאת חומר ביבליוגרפי.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר הלימוד

יפורסם בסמוך לפתיחת שנה"ל.  

לפרטים נוספים

draicher@gmail.com  054-6306436 ,גב' דבורה רייכר

www.spiritual-holistic-care.com ובכתובת
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הכשרת מדריכים לסטודנטים בעבודה סוציאלית

תכנית דו־שנתית

פרופ' אמנון לזר, עובד סוציאלי יועץ אקדמי: 

ד"ר נאוה ארקין, עובדת סוציאלית מנהלת התכנית: 

מטרת התכנית

הכשרת עובדים סוציאליים לתפקידי הדרכה של סטודנטים בלימודי שדה; הקניית ידע, מיומנויות וכלים בתחום ההדרכה; 
העמקת ידע בסוגיות ספציפיות בהדרכת הסטודנטים.

אוכלוסיית יעד — שלב א' — מדריכים מתחילים

עובדים סוציאליים בעלי חמש שנות ותק לפחות וניסיון בטיפול ישיר )במתודה הפרטנית והקהילתית/קבוצתית(, ואשר 
עובדים שנה אחת לפחות בשירות בו הם מתכוננים להדריך.

תנאי קבלה

יתקבלו לתכנית עובדים סוציאליים, אשר אושרו כמדריכי סטודנטים על ידי ועדת קבלה של היחידה ללימודי שדה בביה"ס 
לעבודה סוציאלית והתחייבו להדריך סטודנטים.

תכנית הלימודים )שלב א' — מדריכים מתחילים(

הלימודים יעסקו בהיבטים תיאורטיים של ההדרכה ובפרקטיקה של ההדרכה. 

התכנים העיקריים:

תיאוריות הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית  ק 

מיומנויות בהדרכה ומתן הדרכה על הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית ק 

אוכלוסיית יעד — שלב ב' — מדריכים ממשיכים 

מדריכים אשר סיימו את תכנית שלב א' למדריכים מתחילים וידריכו סטודנטים במהלך שנת הלימודים.

)מדריכים שלא סיימו את מטלותיהם האקדמיות בקורס מדריכים מתחילים לא יוכלו ללמוד בקורס מדריכים ממשיכים(.

תכנית הלימודים )שלב ב' — מדריכים ממשיכים(

תיאוריות בהדרכה ק 

מיומנויות בהדרכה למתקדמים ק 

סוגיות נבחרות בהדרכה ק 
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מבנה התכנית

תכנית דו–שנתית )4 סמסטרים( במקביל לשנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת חיפה.
תכנית למדריכים מתחילים: הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ג', בין השעות 14:00-09:00 

סה"כ 90 שעות לימוד אקדמיות.
תכנית למדריכים ממשיכים: הלימודים יתקיימו אחת לשלושה שבועות בימי ב', בין השעות 12:00-09:00 

סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות.

מטלות

ולהביא חומר מעבודתם בשדה  עבודות בכתב בכל הקורסים  להגיש  ביבליוגרפי,  יידרשו לקרוא חומר  המשתתפים 
לקבוצות הדיון וההדרכה.

סגל המרצות

גב' אורלי אביטל, מ"א, עובדת סוציאלית

ד"ר נאוה ארקין, עובדת סוציאלית

גב' מרים בן עוז, מ"א, עובדת סוציאלית

גב' אירית גיל לב, מ"א, עובדת סוציאלית

גב' הדס דיקמן, מ"א, עובדת סוציאלית

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך והיחידה ללימודי שדה, בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

התעודה תוענק לכל שלב בנפרד.

שכר לימוד

5,000 ש"ח  למדריכים מתחילים בשנה"ל תש"פ.
2,400 ש"ח  למדריכים ממשיכים בשנה"ל תש"פ.

הערות 

כל מועמד חייב בדמי הרשמה בסך 300 ש"ח.   .1
משתתף אשר ידריך סטודנטים של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה יהיה זכאי למלגת   .2

שכר לימוד.  

לפרטים והרשמה 
לילך אורון, היחידה ללימודי שדה, ביה"ס לעבודה סוציאלית

טל': 04-8240805 

larzi@univ.haifa.ac.il :דוא"ל

גב' דליה דישון, מ"א, עובדת סוציאלית

גב' תמי הנדלמן בן–שמעון, מ"א, עובדת סוציאלית

ד"ר שרון נחמני, עובדת סוציאלית

גב' לירון פלג הדומי, עובדת סוציאלית

גב' ורדית קסל, מ"א, עובדת סוציאלית
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תכנית מנחים מומחים באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו-אתיקה

תכנית תלת סמסטריאלית

 ניהול ויעוץ אקדמי: פרופ' דניאלה קידר, העמותה לקידום ידידי היחידה  לתקשורת אנושית, בריאות ואתיקה של המרכז הבינ"ל 
לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

שיתוף פעולה: המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה וקתדרת אונסקו לביו-אתיקה 
)חיפה(, במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

מרצים: ד"ר אלונית ברנזון; פרופ' משה זכי; גב' אורית לבקוביץ, מ"א; גב' יעל מרגלית,  מ"א; גלית קידר, מ"א, 
פרופ' דניאלה קידר; מרצים אורחים

רקע

)EI( מהווה תחום יישומי ומפתח ליצירת איכות חיים בכל התחומים: האישי, הבינאישי, המקצועי  רגשית  אינטליגנציה 
והחברתי. חיבור מודע ומושכל של מחשבה ורגש מאפשר התנהגות המקדמת מערכות יחסים ומביאה את האדם למצב 

אופטימלי עם עצמו ועם סביבתו.

בתכנית זו, יעמיקו וירחיבו הלומדים את הידע בתפקודי המוח, תפקודי הרגש, הבנת מסלולי חשיבה והתנהגות ויפתחו 
מיומנויות אפקטיביות אישיות, בינאישיות ומקצועיות. 

כמו-כן, ירכשו הלומדים תכנים בתחומי האתיקה והביו–אתיקה. יושם דגש על היבטים תיאורטיים ופרקטיים באתיקה 
הרפואית, הטיפולית לתחומיה, המשפטית, החינוכית לילדים ונוער, הסביבתית ובתחומי מערכת יחסי גומלין בינאישיים. 

ומקצועיות  שימושיות  הנחייה  מיומנויות  וירכשו  בינאישית  בדינמיקה  המשתתפים  יתנסו  ההנחיה,  תכנית  במסגרת 
באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו–אתיקה.

מטרות התכנית

ק העמקת הידע ומרכיבי המודעות העצמית והתקשורת הבינאישית בחיים האישיים והמקצועיים.

ק הבנה מעמיקה, שימוש ויישום בחיבור בין המוח, המחשבות, הרגשות והתגובות.

ק העמקת הידע התיאורטי והפרקטי במושגים מוסריים ואתיים ובהבנת החיבור בין התקשורת האנושית ובין ההתנהגות

האתית במעגלי החיים האישיים והמקצועיים.  

פיתוח מיומנויות פרקטיות בתחומי האינטליגנציה הרגשית, החשיבה, הגישה, הרגש, ההתנהגות האישית, החברתית  ק  

והסביבתית בתחומי האתיקה והביו-אתיקה בחיי היומיום.  
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אוכלוסיית יעד

בעלי תואר ראשון לפחות )ב"א( במדעי ההתנהגות והחברה )חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול חינוך, יעוץ חינוכי(, 
במקצועות טיפוליים שונים )עבודה סוציאלית, סיעוד, פסיכותרפיה, טיפול באמנויות וקלינאות תקשורת( ומשפט.

במקרים מיוחדים, יתקבלו גם בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי לימוד אחרים.

משך התכנית

התכנית בהיקף 224 שעות לימוד אקדמיות, שלושה סמסטרים, אחת לשבוע, כל מפגש 5 שעות לימוד אקדמיות.

ימי הלימוד )קבוצות נפרדות(:

בין השעות 20:45-16:45, החל מתאריך 08.09.2019 בימי א’ 

בין השעות 20:45-16:45, החל מתאריך 09.09.2019 בימי ב’ 

בין השעות 20:45-16:45, החל מתאריך 11.09.2019 בימי ד’ 

הערה: קבוצות לימוד נפתחות במהלך כל השנה.

שיטת הלימוד

הלימודים נערכים בצורה חווייתית באמצעות הרצאות פרונטאליות, משחקי סימולציה, התנסויות, סדנאות, סרטי הדרכה, 
תרגילים של החומר הנלמד. 

דרישות התכנית

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה ועמידה במחויבויות התכנית. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
לידידי היחידה לתקשורת אנושית  ומטעם העמותה  אוניברסיטת חיפה  והבריאות,  המשך, הפקולטה למדעי הרווחה 

בריאות ואתיקה של המרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

300 ש"ח )כלולים בשכר הלימוד(.

שכר לימוד

15,400 ש"ח לתכנית כולה )ניתן לשלם עד 16 תשלומים(.

לפרטים והרשמה

keidarda@netvision.net.il,  keidaril@netvision.net.il ,052-3354321 :פרופ'  דניאלה קידר, נייד

galit.keidar@gmail.com ,052-3346391 :גלית קידר, נייד
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הכשרת מורשי נגישות השירות 

תכנית שנתית

מנהלת אקדמית: ד"ר נעמי שרויאר, ראש החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ומורשת נגישות השירות.

מיהו מורשה נגישות השירות?

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע אשר תפקידם לסייע באיפיון, תכנון, בקרה ופיקוח על יישום דרישות להתאמות 
נגישות השירות לציבור, עפ"י דרישות החוק.

מורשי נגישות השירות הם אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק לאשר ולספק יעוץ בתחום ההנגשה של שירות עבור 
לקוחות עם מוגבלות, באופן שיוויוני, עצמאי, בטיחותי ומכבד.

החל מ–1.8.2009 נכנס לתוקפו תיקון מס' 2 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התשנ"ח-1998( הקובע כי 
בתהליך ההנגשה קיימת חובת היוועצות עם מורשים לנגישות השירות ולנגישות מתו"ס )מבנים תשתיות וסביבה(, 

שהוכרזו ככאלה ע"י המדינה, לאחר הכשרה ייעודית בנושא.

והשירותים החברתיים. התכנית כוללת  התכנית מוכרת ע"י האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה 
שיעורים, סיורים, מפגשים עם אנשים עם מוגבלות ודמויות מפתח בתחום, כמו גם מבחנים ופרוייקט גמר.

נושאי הלימוד

ק  הכרת תפיסות חדשות בעולם אודות אנשים עם מוגבלות

ק  חקיקה ותקינה בתחום הנגישות

ק  דרישות תקנות נגישות השירות במגוון שירותים ציבוריים

ק  ניתוח רכיבי שירותים מגוונים

ק  מגוון התאמות פרטניות

ק  עקרונות לבחירת התאמות במקום העבודה

ק  היכרות עם ממשקי העבודה בין מורשי נגישות השירות למורשי נגישות מתו"ס 

חובות התכנית

נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים הלימודיים.  .1

בחינה עיונית חיצונית אינטרגטיבית — תורת המקצוע )ציון עובר 70(.  .2

פרוייקט גמר — הגשה בכתה והצגה להגנה בע"פ )ציון עובר 70(. פרוייקט הגמר יוגש בזוגות, כאשר כל זוג יורכב   .3
מסטודנט בתכנית שירות וסטודנט בתכנית מתו"ס.

בחינות פנימיות )ציון עובר 70(.  .4

**הבחינה ופרוייקט הגמר יתנהלו עפ"י נהלי ובסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המחייבים תשלום 
אגרת בחינה.
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תנאי קבלה לתכנית

תעודה מקצועית באחד מהתחומים המופיעים מטה:  .1

ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, רפואה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, סיעוד, סוציולוגיה, חינוך מיוחד  

)*מועמדים בעלי המקצועות הנ"ל יידרשו לעבור מכינה בהיקף 20 שעות לימוד בנושאי תכנון ובניה, קריאת תכניות   
בנייה וכו'(

אדריכלות, הנדסה בתחום מבנים, תשתיות וסביבה, עיצוב פנים, הנדסת תעשיה וניהול )*מועמדים במקצועות הנ"ל   
יידרשו לעבור מכינה בהיקף 20 שעות לימוד במגוון תחומי המוגבלות, חסמים סביבתיים, ניתוח פעילות ושירותים, 

התאמת סביבה וטכנולוגיה וכו'(

הגשת מסמכים המעידים על:  .2

צילומי תעודות של לימודים אקדמיים והכשרות מקצועיות  

שנה אחת לפחות של ניסיון מעשי בתחום הנגישות  

תצלום תעודת זהות  

קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום  

לתשומת לבכם! נרשם אשר לא העביר את מסמכי ההרשמה הנדרשים, הליך הרשמתו יתעכב ולא נוכל להבטיח את 
מקומו. את המסמכים יש להעביר לכתובת המייל draize@univ.haifa.ac.il ולוודא כי התקבלו בהצלחה. 

מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לריאיון ולוועדת קבלה.

משך ומבנה התכנית

תכנית שנתית שצפויה להתקיים בשנת הלימודים תשפ"א.

סה"כ כ–220 שעות לימוד אקדמיות. 

תעודה

בוגרי התכנית אשר ישלימו את כל חובותיהם הלימודיים יקבלו תעודת גמר ותעודת מקצוע רשמית מטעם משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכן תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה 

והבריאות באוניברסיטת חיפה. 

התאמות

בהתאם לנהלי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תלמיד רשאי להגיש טרם תחילת התכנית )לא יאוחר מ-30 
יום לפני מועד פתיחתו( בקשה להתאמות נגישות בשיעורים ובבחינות, בצירוף תימוכין או אישור מקצועי עדכני המעיד 

על הצורך בהתאמות.

שכר לימוד

יפורסם סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"א.
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פוטו תרפיה - צילום כסיפור הנפש

מרכזת אקדמית:  גב' מיכל שוהם שביב, מ"א

מנחים: מר גלעד בנארי, ד"ר תמר סימון, גב' מיכל שוהם שביב, מ"א  

רקע 

בתקופה בה אנו חיים הפך הצילום מתהליך עבודה מורכב ויקר לכלי נגיש וזמין עבור כל אחד ואחת, שנמצא בשימוש 
יום יומי.  התכנית מציעה היכרות עם תחום הפוטותרפיה, השייך למשפחת הטיפולים באמנויות, ועושה שימוש בצילום 

ובתמונות על מנת לגעת בחלקים מסיפור חייו של המשתתף, ולהנגיש תחושות מודעות ולא מודעות. 
הפוטותרפיה רואה בצילום שפה בעלת כללי תחביר ודקדוק משלה. על פי גישה זו, היכולת לקרוא ולדבר את השפה 
הצילומית, חושפת בפנינו רמזים לאופן בו אנו חווים את העולם. היא פותחת בפנינו דרך פנימה, אל סיפור הנפש. 
הכלים מתחום הפוטותרפיה מתאימים לעבודה רגשית במגוון תחומים: טיפוליים, חינוכיים וייעוציים עם אוכלוסיות שונות.
תכנית הפוטותרפיה שלפניך, משלבת לימוד יסודות תיאורטיים עם התנסות חווייתית וצמיחה אישית. בתוך התהליך 
הלימודי משולבים שימושים בטכניקות שונות ובכלים מעשיים. מסגרת הלימודים כוללת התנסות בצילום יצירתי ושילוב 

בין תהליכי צילום ושימוש בתמונות קיימות לעבודה מתחום הטיפול הנרטיבי. אין צורך בניסיון קודם בצילום.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה 

למדעי הרווחה והבריאות.
ניתן ללמוד את  גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס.  *תכנית הפוטותרפיה הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה, 
התכנית כיחידה בפני עצמה או כחלק מלימודי התכנית התלת-שנתית. בוגרי התכנית שעומדים בקריטריונים של בית 

הספר לפסיכותרפיה ואשר ירצו להשלים לימודיהם המלאים בפסיכותרפיה יוכלו לעשות זאת.

מטרות התכנית

ק להניח את היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב חושית וככלי מחבר בין עין ללב

ק לעבור תהליך אישי וקבוצתי בשימוש באפשרויות הצילום ככלי טיפולי

ק להתוודע לעולם הפוטו תרפיה בשילוב האמנויות )צילום יצירתי, כתיבה יצירתית ונאראטיבית(

ק לקשור את עולם הצילום בהקשרים חברתיים ותרבותיים

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת למטפלים ואנשי ייעוץ, חינוך וסיוע, המבקשים לשלב את הפוטותרפיה ככלי טיפולי, על פי הכשרתם 
המקצועית, ולאלו המעוניינים להתנסות בתהליך חוויתי והתפתחות אישית. הקבלה מותנית בריאיון אישי.

נושאי הלימוד המרכזיים

ק היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב–חושית וככלי מחבר בין עין ללב.

ק דיוקן אישי בהשתקפות האני.

ק שינויים מכוננים במבט המצלמה: צילומי העצמה.
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ק תמונות בסיפור חיים: מהסיפור שסיפרתי אל הסיפור המרפא.

ק התבוננות באלבום המשפחתי— העבר בהתבוננות עכשווית.

ק צילום יצירתי: צילום כחוויה רב–חושית.

ק הנרטיב: מסע גיבור.

דרישות התכנית

נוכחות חובה ב–80% מהמפגשים.

פרויקט אישי בסיום התכנית

שיטת הלימוד

התכנית תתבצע כסדנת יצירה והתנסות אישית במסגרת קבוצתית. חומרי ההתנסות ישולבו בחומרים תיאורטיים. יש 
להצטייד במצלמה לכל המפגשים. אין צורך בידע קודם בצילום. על התלמיד לדעת להפעיל את המצלמה שלו. במהלך 

השנה ישולבו ימי צילום חוץ.

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 30 מפגשים בימי ד', בין השעות 19:30-16:00, החל מתאריך 6.11.2019.

בנוסף יתקיימו שני מפגשי צילום בחוץ ביום ו' בין השעות 12:00-9:00.

סה"כ 140 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב 
והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 

שכר לימוד
8,400 ש"ח 

מתוכם דמי התחייבות: 300 ש"ח שאינם מוחזרים

ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.

*  ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי 

* ייתכנו שינויים בתכני הקורסים בהתאם להתפתחות הקבוצה והחלטת המורה.

לפרטים ולהרשמה
 ,www.shiluv-bodymind.co.il :אתר מרכז שילוב

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

merkazshiluv1@gmail.com :דוא"ל
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GCP וניהול ניסויים קליניים
יועצת אקדמית ומנהלת התכנית: גב' הדס גושן, מ"א.

רקע

GCP - Good Clinical Practice — סטנדרט בינלאומי, אתי ומדעי, אשר ניסויים קליניים מתוכננים, מבוצעים ומדווחים על 
 GCP–פיו. אלו ה"אורים והתומים" אשר בהתאם להם חייב לפעול כל מי שיש לו נגיעה  למחקר רפואי בבני אדם. כללי ה

נועדו להגן על זכויות החולים, ביטחונם ורווחתם ולהבטיח איסוף נתונים מדויק, אמין וקביל.

תעשיית התרופות נמצאת תחת בקרה קפדנית ביותר, ומתנהלת בהתאם לשורה של חוקים מקומיים וגלובליים. חברות 
התרופות מגלגלות סכומי עתק, אך נמצאות בתחרות בלתי פוסקת על כיסו של הצרכן, ובלחץ מתמיד להצדיק את 

ההשקעות האדירות הכרוכות במחקר ופיתוח של תרופות חדשות. 

כיצד ניתן לזהות את המהמורות והמכשולים שבדרך עד לאישור התרופה בידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם? מה 
ייעשה בחוקרים שסרחו? האם לאחר שהתרופה אושרה לשיווק הגענו אל סוף המסלול?

התכנית שלפנינו תיקח את משתתפיה במסע הארוך, המתחיל בגילוי נוסחה מבטיחה, ומסתיים רק במיעוט המקרים 
בהשקת תרופה או טכנולוגיה רפואית חדשה ומועילה.

אוכלוסיות היעד

רופאים, חוקרים, אחיות, רוקחים, מתאמי מחקר, עובדי חברות תרופות וביוטכנולוגיה.

תכנית הלימודים 

הכרות עם תחום המחקרים הקליניים — מחקרים רפואיים בבני אדם; כללי ה–GCP; מסלול פיתוח מוצר רפואי חדש; 
רגולציה בארץ ובעולם; הכרת שלבי המחקר הקליני; הכרת הדרישות מבעלי התפקידים השונים במחקר; מערכות 

הפיקוח והבקרה על מהלך המחקר.

מבנה התכנית

הרצאות, תרגול ודיונים קבוצתיים.

מטלות

השתתפות סדירה במפגשים, קריאת חומר תיאורטי והגשת תרגילים.

משך ההתכנית

יתקיימו 7 מפגשים בסמסטר א', אחת לשבוע בין השעות 20:00-16:00.

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה
הרווחה  למדעי  ללימודי המשך, הפקולטה  היחידה  לו תעודה מטעם  תוענק  דרישות התכנית,  ימלא אחר  משתתף אשר 

והבריאות, אוניברסיטת חיפה. הקורס מקנה 2 נקודות זכות ללומדים בביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

יתפרסם בסמוך לפתיחת התכנית.

ם " ב מ ר
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 המינהל לשירותים חברתיים                                       

המרכז לטיפול במשפחה

טיפול בנשים במעגל הזנות ופגיעות מיניות

רקע

רחוקות מהעין רחוקות מהלב.

כל אדם שישאל, יענה כי ה"מקצוע" העתיק ביותר בעולם הוא הזנות. רחל פייג וישניא )2005( כותבת כי הזנות עתיקה 
לפחות כימיו של הספר הראשון בתולדות האנושות. עדויות מהעולם העתיק מלמדות על קיום זנות ממין זכר וטרנס 
מגדרית, אך רוב ה"זונות" היו וכנראה עדין הינן נשים, ורוב ה"לקוחות" הינם גברים. אל אף השוני בין התרבויות, ניתן 
להתרשם מקווי הדמיון הבולטים בניהן בכל הקשור ליחסן לזנות. זנות נחשבה כחיונית לקיומה של החברה והיחס אל 
נוכחותן היה בדרך כלל כאל רע הכרחי. לאורך ההיסטוריה האנושית עד ימינו ישנן טענות מושרשות ונטועות בתפיסה 
הקולקטיבית הגורסות כי ה"עוסקות" בזנות, הינן נשים שסרחו ובשל אופי עבודתן )הענקת שרותי מין תמורת אתנן, 
ללקוחות אלמוניים( נוטלות על עצמן סיכון מחושב ועל כן אין הן רשאיות להתלונן אם במהלך עבודתן נפגעו. ניתן 
לראות כיצד ביצירות אמנות ותרבות כמו סרטים וספרים, עולה מסר ברור כי רק אם ה"זונה" תיטיב את דרכה תמצא 
את גאולתה. בנוסף הגברים הם המצילים והם אלו אשר בכוחם להפוך את ה"זונות" לנשים היכולות להיחשב בעיניהם 

ובעיני החברה כמקובלות.

הוא אכן מחושב? האם א/נשים הנמצאים במעגל  וה"סיכון המחושב", האם  נבחן את שאלת האחריות  זה  בקורס 
הזנות בוחרים בכך? וכיצד בכלל א/נשים מגיעים למעגל הזנות? ומה מונע מהן/ם לצאת ממנו? נדון בזנות כתוצר של 
הסללת ילדות שעברו את הבגידה הנוראית — גילוי העריות, דרך המונח  Abject" — הבזוי והדחוי" )של הפילוסופית 
הפסיכואנליטיקאית ג’וליה קריסטבה בספרה כוחות האימה 1980(, המתייחס לאלמנטים הדחויים של הגוף ושל הסדר 
החברתי. נדון בקשרים הראשונים בחייהן — קשר הורה ילד. לבסוף נדון על הדרך שלנו כאנשי מקצוע לסייע, דרכי 
הטיפול תוך רצון למתן חוויה מתקנת ומרפאת. נתבונן בעקרונות הטיפול של הפרקטיקה המסורתית — הנתפסים 

כניטראליים, וניבחן התאמתם לטיפול בנשים במעגל הזנות והפגיעות המיניות.

אוכלוסיית יעד

עובדים סוציאלים )עדיפות לבעלי תואר שני( ואנשי טיפול נוספים.

נושאי הלימוד

סקירת תופעת הזנות, הסטוריה, נתונים בארץ ובעולם. חוק הפללת הלקוח. ק  

טראומה מוקדמת — נטישה, בגידה. ק  

דיסוציאציה ושימוש בחומרים פסיכו–אקטיביים. ק  

.Repetition compulsion–סקסואליזציה של הצרכים הראשונים ו ק  

“האישה האחרת" — האישה בזנות כאובייקט והתפקיד החברתי. ק  

עקרונות ותהליך הטיפול, הצגות מקרה. ק  
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מבנה הלימודים

יתקיימו 7 מפגשים בחודשים ינואר-פברואר 2020 בימי ה' אחה"צ

סה"כ 21 שעות אקדמיות. 

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

אישור

המשתתפים יקבלו אישור מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה והמרכז 
לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.

שכר לימוד

1,100 ש"ח

לפרטים והרשמה

דינה בראונשטיין פאל בטלפון: 054-4266710, 04-9088123

dinafhal@gmail.com או במייל

   Dina_p@karmiel.muni.il         
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הכשרה למתנדבים חדשים

בשיתוף עם שירות ייעוץ לקשיש, המוסד לביטוח לאומי

מנהלת התכנית: גב' אלפא רוטשטיין, מ"א

מטרת התכנית

הכשרת מתנדבים לעבודת התנדבות במסגרת שירות ייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי על–ידי הקניית ידע ומיומנויות 
בהדרכת צוות המוסד.

אוכלוסיית יעד

גימלאים מגיל 55 מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש שעוסקים בביקורי בית ובמיצוי זכויות לקשישים הגרים בקהילה.

תכנית הלימודים

מדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל ק 

היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזיקנה ק 

מיומנויות תקשורת ק 

מבנה התכנית 

הרצאות, סימולציות ודיונים קבוצתיים.

משך התכנית

הלימודים יתקיימו בסמסטר ב', אחת לשבוע בימי א', בין השעות 14:00-10:00.

שכר לימוד 

יפורסם סמוך לתחילת הלימודים.

הרשמה

בתחנות הייעוץ לקשיש ולפנסיונר של המוסד לביטוח לאומי, בסניפי הקריות, חדרה, חיפה, נהריה והסביבה.

פרטים בתחנת יעוץ לקשיש, חיפה, שד' פל–ים 8, טלפון: 04-8544141.

המוסד לביטוח לאומי
אגף הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

תחום הדרכה ופיתוח



75

תכניות בהפרעות בתקשורת

יעוץ אקדמי: ד"ר ברכה ניר
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הדרכה למטפלים באנשים חירשים וכבדי שמיעה
תכנית שנתית

מרצות: ד"ר סבטלנה דצ'קובסקי וד"ר שירי שוהם 

רקע

במקצועות הרווחה והבריאות נדירות התכניות העוסקות בהכשרה עבור אנשי מקצוע העובדים עם אנשים חירשים וכבדי 
שמיעה. מטרתה של תכנית זו היא להקנות ללומדים היכרות נרחבת עם היבטים שונים הקשורים לאוכלוסיית החרשים 
וכבדי השמיעה על מאפייניה הייחודיים, תוך התייחסות מעמיקה לעבודה הטיפולית. התכנית תספק ללומדים ידע אודות 
תרבות החירשים העשירה, ותאיר את האתגרים היומיומיים עמם מתמודדת אוכלוסייה זו. כמו כן, התכנית תעסוק באופן 
רכישת השפה של אנשים חירשים, הכוללת רפרטוארים ייחודיים לתרבות זו, ובמורכבות הבלשנית והסוציו-לשונית של 
תהליכי רכישה המתבססים על מרכיבי שפה חזותית המסומנת במרחב. התכנית שמה דגש על המענה שניתן לתת 
לסוגיות תרבותיות ולשוניות שונות במסגרת הטיפולית תוך יצירת תשתית משמעותית לגיבוש כלים שישמשו את 

המטפלים בעבודתם עם חירשים וכבדי שמיעה.

התכנית תורכב משישה שערים עיקריים: מבואות; שפה; חינוך; תרבות; פסיכולוגיה ופרספקטיבה טיפולית. ניתוח של 

עדויות כתובות ושל קטעי וידאו, המביאים קולות מן הקהילה, ישמשו בסיס לדיון.

מטרות התכנית

להציג סקירה כללית ומקיפה על חירשים וכבדי שמיעה הממוקדת לתועלת העוסקים במקצועות טיפוליים שונים,  ק  

ולספק כלים טיפוליים פרקטיים למטפלים. 

לדעת להתייחס לאנשים חירשים דוברי שפת סימנים כאוכלוסייה תרבותית והכרת מאפייניה, כבסיס לתקשורת  ק  

טובה ויעילה עם המטופלים.

להכיר את מאפייניהם של כבדי שמיעה שאינם דוברי שפת סימנים, לדעת להשתמש באסטרטגיות המשפרות  ק  

את התקשורת עמם.

להבין את הקשר בין אופן רכישת השפה של ילדים חירשים )בבית ובמערכת החינוך( לבין התפתחותם הקוגניי  ק

טיבית, החברתית והרגשית.

לנתח את הפרופיל השמיעתי של המטופלים ואת השפעותיו האפשריות עליהם, בפרט מבחינת ההשלכה על  ק  

הערכתם העצמית של המטופלים ועל גיבוש זהותם.

לשלב את הידע הנלמד בעבודה הטיפולית שהם מבצעים עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה. ק  

אוכלוסיית היעד

מטפלים מכל התחומים, הבאים במגע במסגרת עבודתם עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה, כגון: קלינאי תקשורת, 
מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות, רופאים, אחיות, פסיכולוגים ועובדים במסגרות הדרכה שונות. 
בנוסף, אנשים הרוצים להעמיק בידע אודות אנשים חירשים וכבדי שמיעה, ולהבין את היחסים שבין חירשות, שפה, 

חברה ותרבות, ואת השלכותיהם על הקבוצה הנדונה.
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מבנה ומשך התכנית

תכנית שנתית. המפגשים יתקיימו בימי ג', בין השעות 18:00-16:00.
סה"כ 52 שעות לימוד אקדמיות. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלאו אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה 
ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

1,650 ש"ח
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קול, תנועה והגוף היצירתי: טיפול אינטגרטיבי בגמגום ובהפרעות 
תקשורת נוספות באמצעות מיינדפולנס ואלתור בקול ובתנועה

בהנחיית: 

גב' רות רבינס, מורה בכירה ל"אינטגרציית קול בתנועה", מנחת קבוצות ותהליכים אישיים. בעבודתה  משלבת כלים 
 והבנות מעולם הפסיכותרפיה, ובמיוחד הקומי.

ד"ר ליאורה שרגא עמנואל, קלינאית תקשורת העוסקת בטיפול בגמגום. משלבת בעבודה אלמנטים מתחום היוגה, 
 התנועה והמיינדפולנס. מדריכה מוסמכת מטעם אגודת קלינאי התקשורת. 

רקע

תכנית חוויתית המשלבת רקע תיאורטי מעולם הטיפול בהפרעות תקשורת )במיוחד גמגום, דיספרקסיה והפרעות על 
הרצף האוטיסטי( עם התנסות אישית וחוויתית בפרקטיקה של אלתור ווקאלי ותנועתי בשיטת “אינטגרציית קול בתנועה”. 

הגישה העומדת בבסיס התכנית היא, כי תקשורת אנושית הינה תהליך אינטגרטיבי שבו משתתפים מספר ערוצי הבעה, 
הכוללים שימוש במימיקה, במחוות גוף, ביציבה, באינטונציה, באיכויות מוסיקליות כמו גם במילים. בתכנית נדגיש את 
חשיבות הבנתן של הפרעות תקשורת שונות ודרכי הטיפול בהן מתוך הקשבה לשדה ההבעה הגופנית השלם של הדובר, 
הכוללת היבטים גופניים, קוליים ותנועתיים של המטופל, כחלק בלתי נפרד ממיומנויות ומאומנות הטיפול בהפרעות 
תקשורת. מודעותו הגופנית של קלינאי התקשורת, כמו גם החופש והשחרור הנגישים לו בהבעתו הקולית, המוסיקלית 

והתנועתית, משפיעים על יכולתו של הקלינאי לשקם ולשכלל איכויות אלו אצל המטופל. 

שיטת אינטגרציית קול בתנועה חוקרת את מרחב ההבעה הבלתי-מילולית, הגופנית, כאן ועכשיו. התרגול בשיטה משלב 
עבודה קולית ותנועתית עדינה במצב של קשיבות עמוקה )מיינדפולנס(, המשקם את הקשר שלנו עם מימד החיות 
הגופנית של עצמנו ושל הזולת ומאפשר חיבור מחודש אל כוחות חיים ראשוניים, ביטוי עצמי אותנטי וזרימה יצירתית. 

מטרות התכנית

היכרות עם האפשרויות הטיפוליות של פיתוח מודעות עצמית גופנית ומיינדפולנס דרך העבודה בקול ובתנועה. ק  

פתיחת האפשרות להשתמש בגופנו וקולנו, ממבעים ראשוניים ועד לזרימה תנועתית ומוסיקלית, כדי לתמוך  ק  

בביטוי השוטף והספונטני של עצמנו ושל המטופל.

אוכלוסיית יעד

קלינאי/ות תקשורת העוסקים בגמגום, דיספרקסיה, אוטיזם, והפרעות תקשורת התפתחותיות.
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דרישות התכנית

נוכחות והתנסות במפגשים )מינימום 80% מהמפגשים(, קריאת חומר ביבליוגרפי.

מבנה ומשך התכנית 

יתקיימו עשרה מפגשים, אחת לשבועיים בימי ו' החל מתאריך 1.11.2019, בין השעות 13:00-8:30. 

סה"כ 50 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

1,850 ש"ח
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הפרעות בליעה

מנחה: ד"ר אושרת סלע, קלינאית תקשורת, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה

מטרת התכנית

לספק מידע יסודי ובסיסי בתחום הבליעה והפרעות הבליעה החיוני לעבודת קלינאית התקשורת. למידע זה ישנה חשיבות 
מרכזית בפיתוח כישורים קליניים בתחום האבחון והטיפול בהפרעות בליעה. במהלך התכנית נדון בתהליכי בליעה תקינים 
ולא תקינים. נדון בדרכים העיקריות לאבחון קשיי בליעה, וביתרונות והחסרונות של כל אחת מהן. נלמד על טיפול בקשיי 

בליעה, ונדון באסטרטגיות לפיצוי על הקשיים ובאסטרטגיות לשיקום קשיי בליעה.

נושאי הלימוד

אנטומיה ופיזיולוגיה של חלל הפה והלוע: נלמד מהם השרירים המעורבים בבליעה ועל תפקודם. נלמד לזהות את  ק 
.SEEFובי  SSFVהמבנים המשתתפים בבליעה כפי שהם מופיעים בי

ופריפריאלית: נלמד מהם העצבים הקרניאליים המשתתפים בתהליך הבליעה ומהם  נוירולוגית מרכזית  שליטה  ק 
האיזורים המוחיים העיקריים הפועלים בזמן הבליעה. 

ביוימכניקה של בליעה תקינה: ארבעת שלבי הבליעה. כיצד השרירים, העצבים הקרניאלים והמח עובדים ביחד בזמן  ק 
הבליעה.

ופירושו.   SSFV -קשיים בבליעה- סיבות וסימפטומים לקשיים בבליעה בכל אחד משלבי הבליעה. הדגמה ע”י צפייה ב ק 

אבחון קשיי בליעה:  ק 

—  הבדיקה הקלינית )לא אינסטרומנטלית(: אינדיקציות לביצועה, מה היא כוללת וכיצד היא מבוצעת, המידע שהיא   
מספקת, יתרונות וחסרונות, תיעוד המידע.  

 —  )SEEF( ובדיקה אנדוסקופיה של הבליעה )SSFV( בדיקות אינסטרומנטלית עיקריות: ווידאופלורוסקופיה  —  
אינדיקציות לביצוע, כיצד הן מבוצעות, יתרונות וחסרונות של כל בדיקה, תיעוד המידע.

שיטות התערבות:  ק  

שיטות לפיצוי על קשיי הבליעה ושיטות לשיקום קשיי בליעה  —  

חשיבות השמירה על הגיינת פה   —  

הזנה חליפית  —  

שינויים טבעיים בבליעה עם עלייה בגיל ק  
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אטיולוגיות שונות המובילות לקשיי בליעה: ק  

—  שבץ מוחי  

—  הפרעות בליעה אצל מטופלים עם הפרעות תנועה   

הפרעות בבליעה אצל מטופלים עם סרטן ראש-צוואר  —  

מטופלים עם טרכיאוסטומי: סוגים שונים של טריכיאוסטומי, בדיקת בליעה בנוכחות טרכיאוסטומי ק  

אוכלוסיית יעד

קלינאי/ות תקשורת בעלות תעודה ממשרד הבריאות.

דרישות התכנית

נוכחות במפגשים )מינימום 80% מהשיעורים( וציון עובר )70( בבוחן אמצע ובחינת סיום.

משך ומבנה התכנית

יתקיימו שישה מפגשים אחת לשבועיים בימי ו', החל מתאריך 8.11.19, בין השעות 13:00-8:30.  

סה"כ 30 שעות אקדמיות.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

1,750 ש"ח
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מוגבלות שכלית התפתחותית ואני

על מקומה של קלינאית התקשורת 
בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מנחה: גב' חוה מיכאליס רמון, מ"א, קלינאית תקשורת, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה

רקע

איך אני מדמיינת את הילד הזה כשיגדל? כיצד המפגש הטיפולי יאפשר לי להוביל את הילד ואת הקהילה שסביבו 
לצמיחה מתוך האתגרים? איפה אני בתהליך הזה? שאלות מעין אלה מעסיקות כל קלינאי/ית במפגש עם כל מטופל. 
אלה  סוגיות  עם  להתמודדות  אותנו  מביא  )מש"ה(  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  בעלי  ילדים  עם  המפגש  אולם 
מנקודות מבט לא מובנות מאליהן. בנוסף, הטיפול ארוך הטווח באנשים בעלי מש"ה, שמתחיל בינקות ונמשך לאורך 
מעגל החיים, משפיע השפעה מהותית על האופן שבו אנו מתייחסות לטיפול בכלל, ובפרט לאופן קביעת המטרות 

המותאמות לסביבות שבהן אנו מטפלות. 

בעשורים האחרונים השתנתה התפיסה של מוגבלות בכלל ושל מוגבלות שכלית בפרט מהגדרה המתייחסת לתכונה 
קבועה ובלתי ניתנת לשינוי של הפרט לתפיסה אקולוגית המתמקדת ביחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו. תפיסה 

זו מכירה בכך שיישום שיטתי של מערכות תמיכה המותאמות באופן אישי יכול לשפר את התפקוד האנושי. 

כמומחיות בתחום התקשורת האנושית והתפתחותה, אנו לוקחות חלק פעיל וחשוב בחשיבה לגבי האופנים שבהם 
ניתן לבנות מערכות תמיכה אישיות עבור המטופלים ובקבלת החלטות לגביהן. אנו  שותפות ליישומן של מערכות אלה 
בכל תחומי חייו של כל מטופל כמו גם להדרכת צוותים חינוכיים, מטפלים אחרים ומשפחות. כל זאת, כדי לאפשר 
לילד לתפקד בצורה המיטבית שהוא יכול בסביבתו ולהתפתח לכדי אדם הלוקח חלק פעיל ומשמעותי בחיי הקהילה 

שלו. כיצד נעשה זאת על הצד הטוב ביותר בטיפול בילדים, מתבגרים ובוגרים צעירים עם מש"ה?

בתכנית זו נתמקד במקומה של הקלינאית בטיפול באדם בעל מש"ה במסגרות החינוכיות מינקות ועד סיום לימודיו 
יבמערכת החינוך, תוך התייחסות לגישות המציבות כמטרה עיקרית בטיפול את השתתפותו של האדם בנעשה בס

ביבתו. 

מטרות התכנית

בחינת תפקידיהן השונים של הקלינאיות בעבודה עם ילדים ובני נוער בעלי מש”ה מינקות ועד סיום לימודיהם  ק 
במערכת החינוך

הכרת מאפייני המוגבלות השכלית ההתפתחותית כפי שבאה לביטוי בתפקודים שונים ובגילאים שונים  ק 

הכרת מודלים שונים של עבודה עם ילדים ובני נוער בעלי מש"ה בדגש על מסגרות חינוכיות ק 
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נושאים מרכזיים

היבטים התפתחותיים של תקשורת, שפה וכישורי שיח, אוריינות, הבנה חברתית, פרגמטיקה וכישורים  ק  

חברתיים, משחק ותרבות פנאי כפי שבאים לידי ביטוי אצל ילדים ובני נוער עם מש"ה

דרכי התערבות ומודלים לעבודה בסביבות שונות )גן/כיתה, חצר, קליניקה( ק  

קביעת מטרות טיפוליות בהתאם למודל האקולוגי וליICF בגילאים שונים וברמות תפקוד שונות ק  

לבד או בקבוצה? — בחינת היתרונות והחסרונות של טיפול פרטני, זוגי או קבוצתי עבור ילדים ובני נוער בעלי   ק  

מש"ה  

הסביבה ואנחנו —  סוגיות בהדרכת אחרים משמעותיים )צוותים, הורים( בטיפול בילדים/בני נוער ובהטמעת   ק  

שינויים בסביבה  

אוכלוסיית היעד

קלינאי/ות תקשורת

שיטת הלימוד

התכנית בנויה סביב מגוון רחב של תיאורי מקרה שדרכם יבחנו ההיבטים ההתפתחותיים השונים בגילאים שונים 
ובתפקודים שונים אצל ילדים ובני נוער עם מש”ה. דרך תיאורי המקרה נדון בדרכי התערבות, במודלי טיפול שונים 
ובקביעת המטרות לטיפול. המפגשים כוללים הרצאות והתנסויות סדנאיות של המשתתפים בקבוצות קטנות סביב 

נושאי התכנית השונים. חלק מהמפגשים ילוו בצפייה בקטעי וידאו.

מבנה ומשך התכנית 

יתקיימו שישה מפגשים, אחת לשבועיים בימי ו' החל מתאריך 14.2.2020, בין השעות 13:00-8:30. 

סה"כ 30 שעות לימוד אקדמיות.

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

1,100 ש"ח



84

מדברים ערבית - בין המחקר לעבודה מעשית
بنحكي عربي – ما بني البحث العلمي والتطبيق العملي

מרכזת התכנית: גב' ניבין עומר, מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה

מרצות: גב' מייסם יאסין, מ"א, גב' סחר יונס–נחאס, מ"א, גב' רואן כעבייה, מ"א, גב' נרדין מעלוף–זריק, מ"א,

גב' נרמין עאסי, מ"א, גב' רשא עודה–סח'ניני, מ"א, גב' ניבין עומר, מ"א, גב' פאתנה עומר–עוואודה, מ"א.

רקע

עבודה עם ילדים במקצוע קלינאות התקשורת מצריכה ידע על שפת הילדים והתפתחותה מחד, והיכרות עם מאפייני 
השפה הספציפית שהילד מדבר מאידך. קלינאיות תקשורת שמטפלות באוכלוסיית ילדים דוברי ערבית עומדות מול 
המורכבות הכרוכה בחיבור בין התשתית הלשונית וההתפתחותית שלמדו בהקשר של שפות אחרות כמו עברית ואנגלית 
לבין הידע שלהן על השפה הערבית. בשנים האחרונות המחקר על היבטים שונים של רכישת השפה הערבית הן בארץ 
והן בעולם זוכה לתנופה. נתונים השאובים מהמחקר העדכני על רכישת השפה הערבית כמו גם היכרות עם הסוגיות 

השונות שעומדות בבסיס מחקרים אלה הם משמעותיים להערכה ולטיפול בילד הדובר ערבית.

היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מציעה תכנית ייחודית המיועדת לקלינאי/ות תקשורת 
המטפלות בילדים דוברי ערבית. מטרת תכנית זאת היא להנגיש את ממצאי המחקרים שנערכו על אוכלוסייה זו בייחוד 
במסגרת החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה, ולחבר בין הממצאים השונים שיכולים להוות בסיס לניתוח 
שפת ילדים ולעבודה מעשית בקליניקה. תכנית זאת תתבסס על עבודה סדנאית שתאפשר יישום של ידע תאורטי 

עדכני בעבודה טיפולית.

נושאי לימוד

רכישה לקסיקלית בשפה הערבית ק  

התפתחות תתי מערכות מורפולוגיות של השם בערבית ק  

התפתחות תתי מערכות מורפולוגיות של הפועל בערבית ק  

התפתחות מבנים מורפו-תחביריים בשפה הערבית ק  

מאפייני הנרטיב בערבית בקרב ילדים עם התפתחות תקינה ואוכלוסיות מיוחדות ק  

מטרות התכנית

ארגון הידע ממחקרים עדכניים על רכישת השפה הערבית ק  

הבנת הסוגיות הלשוניות שעומדות בבסיס המחקרים שיוצגו ק  

חילוץ כלים קליניים מהספרות העדכנית על רכישת השפה הערבית ק  

הקניית כלים מעשיים לניתוח נתוני שפה התפתחותיים של ילדים דוברי ערבית ק  
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אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לקלינאי/ות תקשורת המטפלים/ות בילדים דוברי ערבית.

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 10 מפגשים בימי חמישי בין השעות 19:30-16:00, החל מתאריך 12.3.2020
סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות.

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים, קריאת חומרי הלימוד, הצגת תוצרים של הסדנאות. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי 
המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

1,900 ש"ח
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תכניות בטיפול באמצעות אמנויות

יעוץ וניהול אקדמי: גב' מרים בן־עוז



87

DvT–טיפול דרך משחק ב

תכנית הכשרה דו-שנתית בינלאומית 
למטפלים ומטפלות

מרכז אקדמי: גדעון זהבי, מ"א, דרמה תרפיסט, מרצה ומדריך בתחום הדרמה תרפיה והתיאטרון בארץ ובעולם, 
. NYC בוגר המכון האמריקאי לטרנספורמציות התפתחותיות

מרצים: מר ירון בן מנחם, מ"א; גב' סמדר בן עמי, מ"א; גב' קרן דדשוב, מ"א; גב' גלית דודזון, מ"א; גב' עדי 
סטרוד, מ"א; גב' נוי שגב, מ"א; גב' שרית שחר, מ"א; מר איתי שרון, מ"א.           .

ייעוץ אקדמי: ד"ר רינת פניגר–שעל )אוניברסיטת חיפה(, פרופ' דיוויד רייד ג'ונסון )אוניברסיטת ייל, ארה"ב(.

רקע
תחום הטיפול ברחבי העולם טומן בחובו שפע תפיסות, כלים ומתודות להעצמת האינטראקציה שבין מטפל למטופל. בין 
המגמות המודרניות והקווים המנחים המסורתיים, בולט מודל פורץ דרך, מודל המוכיח באופן חד–משמעי כי באמצעות 

הדדיות ונוכחות מלאה — ניתן להגיע לתוצאות משמעותיות ופריצת מחסומים עם המטופלים.
בדרמה  טיפולי  מודל  הוא  התפתחותיות",  כ"טרנספורמציות  גם  המוכר   DvT )Developmental Transformations(
תרפיה, בו מטפל ומטופל נפגשים באלתור מתמיד, בתנועה ובדרמה, בתוך מרחב המשחק שנרקם ביניהם. המודל 
משלב משחקיות ומפגש בלתי–אמצעי עם המטופלים, מדגיש ביטוי רגשי, תנועתי, דרמטי ומילולי, ומקדם נוכחות הולכת 
וגדלה, לצד חוויית החופש בקשר הטיפולי. המודל, אשר מיושם כיום גם בכל מדיות הטיפול באמנויות, פותח ע"י פרופ' 
דיוויד רייד ג'ונסון — ממייסדי תחום הדרמה תרפיה בארה"ב, מנהלו של מרכז לטיפול בטראומה בניו-הייבן ופרופסור 

במחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת ייל.
"מרחב המשחק — המכון הישראלי לטרנספורמציות התפתחותיות", הוא אחד מבין 15 מכונים פעילים בעולם להכשרה 
במודל ה–DvT. במכון מתקיים קשר שוטף עם שאר המרכזים, הכולל אירוח מרצים מחו"ל, השתתפות בתכנית חילופי 
סטודנטים ולקיחת חלק בכנסים בינלאומיים. הלימודים בתכנית מעשירים ופורצי דרך להעלאת תחושת הנוכחות בטיפול, 
להעצמת המשחקיות, לגילוי הספונטניות, לחופש ולהנאה באינטראקציה עם המטופלים, ולהשפעה משמעותית על 

אורח החיים של המטפל עצמו. 

אוכלוסיית יעד
התכנית מיועדת למטפלות/ים מכל תחומי הטיפול הרגשי: טיפול באמנויות, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, 
ועוד. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי  ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד  פסיכותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, 

.DvT-והשתתפות בסדנת מבוא לשם התנסות ראשונית במודל ה

תכנית הלימודים
התכנית מציעה מעטפת מלאה של שיטת הטיפול, הכוללת הקניית בסיס עיוני ומעשי ב–DvT, התנסות ותרגול חווייתי 
של הטיפול הקבוצתי והפרטני, הדרכה קבוצתית לשילוב המודל בפרקטיקה המקצועית והדרכה פרטנית לעבודה הקלינית.
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נושאי לימוד מרכזיים
 )Co-Leading( הנחיה קבוצתית והנחיה בשניים | DvT–הטיפול הקבוצתי: הנחות היסוד ומושגיו התיאורטיים של מודל ה
| ריבוי הקולות בקבוצה והתבוננות בהתפתחות הדינאמיקה הקבוצתית | שלבי הקבוצה הטיפולית | חמשת מימדי 

המשחק | הבעה פיזית וקולית לצד השימוש בדימוי ובהמללה.

הטיפול הפרטני: המרחב הטיפולי כמקום מפגש הדדי אך לא סימטרי | שותפות החוויה במפגש הפרטני | תהליכי 
"המעגלים הפנימיים"  והוויית  עדות   |  DvT–ב וטכניקות ההתערבות  | ארבע רמות המשחק  נגדית  והעברה  העברה 

)Recursive Cycle( להעלאת הנוכחות ההדדית  | תמיכה בתהליכי שינוי במפגש הפרטני.

תפקידו הייחודי של המטפל ב–DvT: שחקן מאלתר או אובייקט משחק בעולמו של המטופל? הדרכים בהן המטפל 
מקשיב, איך נגיב לתכנים שהמטופל מביא למרחב המשותף, העצמת הנוכחות הטיפולית מול המטופלים וטיפוח היצירתיות.

דרישות התכנית
נוכחות, מבחן סיום שלב א', הגשת עבודות. 

מבנה ומשך התכנית
שנה א'

יתקיימו 20 מפגשים דו שבועיים, הכוללים סופ"ש אחד של לימודים אביביים.
הלימודים יתקיימו בימי ה', בין השעות 21:00-16:00 בתל אביב. החל מתאריך 24.10.2019

סה"כ 120 שעות לימוד אקדמיות 
.DvT–תתכן תכנית מצומצמת למטפלים בעלי רקע משמעותי ב*

שנה ב'
יתקיימו 10 מפגשים חודשיים, הכוללים סופ"ש אחד של לימודים אביביים ו–10 שעות הדרכה פרטנית. 

הלימודים יתקיימו בימי ה', בין השעות 20:00-15:30 באזור תל אביב. החל מתאריך 19.9.2019
סה"כ 60 שעות לימוד אקדמיות 

תעודה
למשתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם מכון "מרחב המשחק" והיחידה ללימודי המשך, 
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, וכן תעודת סיום שלב א' מטעם המכון האמריקאי לטרנספורמציות 
התפתחותיות. הלימודים לגמול השתלמות אישי עם ציון בכפוף לאישור מפקחת ולאישור לימודים לשנת שבתון על 

בסיס אישי.

דמי הרשמה
500 ש"ח 

שכר לימוד
שנה א' — 8,000 ש"ח 
שנה ב' — 6,000 ש"ח

לפרטים והרשמה
אתר "מרחב המשחק": www.play-group.org.il טל: 077-270-8493 

dvt@play-ground.org.il :דוא"ל
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הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות )"שנה ג"(

תכנית שנתית

יועץ אקדמי: ד"ר הוד אורקיבי, בי"ס לטיפול באמצעות אמנויות

מרכזת התכנית: גב' מירי פלג, מ"א, דרמה תרפיסטית

רקע

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות מעניק תואר שני לבוגריו בטיפול באמצעות אמנויות באחד ממסלולי התכנית: 
טיפול באמנות חזותית, טיפול בתנועה ומחול, טיפול במוסיקה, דרמה תרפיה ופסיכודרמה. במהלך השנתיים לתואר, 
התלמידים צוברים 600 שעות הכשרה מעשית, המתקיימת במוסדות בריאות, שיקום, רווחה וחינוך שעומדים בקריטריונים 

של היחידה ללימודי שדה. 
תכנית הכשרה מעשית מתקדמת )שנה ג'( מהווה מרכיב הכרחי וחיוני בהתפתחותו של המטפל באמנויות בראשית 
דרכו, הן בהיבט המקצועי של העמקת והרחבת ידע ומיומנויות והן בהיבט האתי. מטרת התכנית לאפשר השלמת 
שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה ופיקוח של מוסד הכשרה, בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה בשיתוף 
משרד הבריאות, דרישת משרד החינוך ודרישת האיגודים המקצועיים. במסגרת שנה ג' יושלמו 960 שעות של הכשרה 

מעשית )בנוסף ל–600 השעות שהושלמו במסגרת התואר, סה"כ 1,560 שעות(.   

נכון להיום, עדיין אין חוק שמסדיר את מקצוע הטיפול באמנויות בארץ. ואולם, לפי הצעת החוק והמלצות הועדות בנושא, 
השלמת 1,560 שעות כאמור לעיל צפויה בעתיד להיות תנאי מקדים בטרם ניתן יהיה לגשת לבחינת רישוי ממשלתית 

ולקבל תעודה מקצועית )"רישיון"( ממשרד הבריאות. 
הלימודים משותפים לביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות והיחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. 

תכנית הלימודים
התכנית כוללת 770 שעות הכשרה מעשית, קורס קליני מתקדם בכל סמסטר שיתקיים בקמפוס הנמל בחיפה פעם 
בשבוע )3 שעות למפגש, 25 מפגשים(; מפגשי הדרכה קבוצתית )3 שעות למפגש, 25 מפגשים( ו–36 שעות הכשרה 
מעשית בשדה תחת הדרכה פרטנית. כל מקומות ההתנסות והמדריכים נתונים לבדיקה, אישור ופיקוח הנהלת התכנית. 
המפגשים הקבוצתיים יתקיימו בקמפוס הנמל. פתיחת הקבוצות ומיקומן מותנה במספר המתקבלים לתכנית ובמספר 

מינימאלי של משתתפים בכל קבוצה.  
תשלום עבור הדרכות פרטניות מתבצע ישירות למדריך )בתעריף מיוחד(. 

* ייתכנו שינויים

קבלה לתכנית
קבלה לתכנית מותנית בציון "עבר" בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי התואר השני ובראיון — לפי שיקול דעתה של 

ועדת קבלה. התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי על ידי מטפל מוסמך, בתקופה שלפני שנה ג'. 
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משך הלימודים
שנה ג' תש"פ תפתח ביום ראשון, 27.10.2019, ה' בחשון תשע"ט ותמשך עד יוני 2020, כולל חופשת הסמסטר.

היקף ההכשרה המעשית

במהלך שנת ההכשרה על התלמיד להשלים כ–3 ימים  בשבוע בשדה הכוללים טיפולים פרטניים וקבוצתיים, ישיבות 
צוות, השתלמויות, פגישות מקצועיות וכו' בהתאם לדרישות המקום. יש להשלים סך הכול 770 שעות בשדה מתוכן 

לפחות 400 שעות טיפול בפועל. 
פיצול הכשרה לשנתיים — ניתן להגיש בקשה לפיצול שעות ההכשרה לשנתיים אקדמיות — בכפוף לאישור מראש של 
רכזת התכנית. במקרה כזה, על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא בשנה הראשונה ולהשלים את הלימודים, המפגשים 
הקבוצתיים וההדרכות הפרטניות בשנה הראשונה כרגיל. בשנה השנייה, ההכשרה תמשך לפחות 20 שבועות ותתבצע 

תחת הדרכה פרטנית. 
תעודה על השלמת 960 שעות תונפק אך ורק לאחר השלמת כל הדרישות. לא יינתן אישור על חלק מהשעות בתום 

השנה הראשונה. התשלום בשנה השנייה יהיה בגובה דמי ההרשמה לתכנית.

תעודה
תלמיד אשר יששתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודה מטעם 

היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

7,100 ש"ח

לפרטים נוספים 
ניתן להוריד את ערכת ההרשמה באתר היחידה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת התכנית, מירי פלג, 

mpeleg2@univ.haifa.ac.il :במייל



91

פלייבק תרפיה 

הכשרת מנחי תיאטרון פלייבק

בשירות החינוך, הטיפול, הקהילה וההנחייה 

תכנית שנתית   

ריכוז אקדמי: מר יעקב דניאל, מ"א.

מרצים: מר יעקב דניאל, מ"א, גב' איילת סולל–דניאל ומרצים אורחים מתחומי הנחיית קבוצות, פסיכודרמה, 
דרמה תרפיה ועוד.

רקע

"אקו" הינה שיטת עבודה תרפויטית מבוססת חיבור בין אמנות רב תחומית וטכניקות טיפול המתמקדת בראש ובראשונה 
בתקשורת בינאישית ומייצרת שפה אוניברסאלית, שפותחה על ידי יעקב דניאל ואיילת סולל–דניאל )מייסדי "אקו"(.

התכנית מעניקה כלים באמצעותם ניתן להוביל קבוצות, לעבד תהליכים קבוצתיים ואישיים וליצור שינוי חיובי בדפוסי 
חשיבה והתנהגות.

שיטת "אקו" משתייכת לגל החדש בעולם הטיפול, הגל השלישי, התמקדות בצד הריגשי והחווייתי, השיטה משלבת 
Playback ככלי מרכזי יחד עם מגוון טכניקות מתקדמות בטיפול, תנועה, אמנות והנחיית קבוצות ) קונסטלצייה משפחתית, 

קלפים טיפוליים, פסיכולוגיית העצמי, הסיפור הנרטיבי ועוד(.

Playback - ל"שחק בחזרה", הינו תהליך חוויתי תרפוייתי רב עוצמה, בו המשתתפים מוסרים את סיפורם האישי ומקבלים 
אותו חזרה מן האחרים כחוויה מחזקת המשלבת אמפתיה, הקשבה ומשחק.

התהליך האישי והקבוצתי מאפשר למשתתפים להתחבר לכוח ה"ילדי" שבהם ולגרעין הפועם והמשוחרר הטמון בהם, 
ללא שיפוטיות וביקורת עצמית, תוך הנאה מנקודת הסתכלות חדשה ומפתיעה על החיים והחיים בקבוצה. 

אוכלוסיית יעד
אנשי מקצוע מתחומי החינוך, טיפול, חברה, מנחי קבוצות, ארגון וייעוץ.

קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי
*מוכר כשעות דרמה לקראת לימודי טיפול באמצעות אמנויות.

מטרות התכנית
ק  לעבור תהליך אישי וקבוצתי מרתק ולרכוש ידע וכלים לפיתוח אישי ומקצועי

ק  חיזוק "נוכחות ואישיות המנחה", יכולת הבעה והפרזנטציה

ק  פיתוח חוש יצירתיות ואלתור

ק  חיזוק הכישורים והתמודדות עם האתגרים הקיימים בהנחיית קבוצות

ק  הבנת התהליכים המתרחשים בקבוצות
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ק  פיתוח מיומנויות הנחייה קבוצתית באמצעים תיאטרליים והשלכתיים

ק  הגדלת ארגז הכלים של מנחה קבוצות

נושאים מרכזיים
ק  בניית ותכנון מפגש קבוצתי — סטינג, פתיחה, סיום, מטרות

ק יישום ותרגול תיאוריות בהנחיית קבוצות — סוגי קבוצות, תפקידים בקבוצה והתמודדות עם התנגדויות ועוד
ק מגוון טכניקות לעיבוד תהליכים אישיים וקבוצתיים — קונסטלציה משפחתית, קונטקט אימפרוביזציה, קלפים טיפוליים,     

    חומרי אמנות, תיאטרון פלייבק ועוד

ק פיתוח מיומנויות של איסוף, התערבויות וסיכומים בהנחיה

בסמסטר א' יושם דגש על התנסות חווייתית בשיטת אקו
בסמסטר ב' יושם דגש על התנסות כמנחה בשיטת אקו

תחומי שימוש בפלייבק תרפיה
פלייבק תרפיה נותן מענה לכל עבודה קבוצתית, סדנאות חד פעמיות ותהליכים ארוכי טווח.

ק טיפולים קבוצתיים, משפחתיים, זוגיים ק  אוכלוסיות מיוחדות )נוער בסיכון, פגועי נפש, מתמכרים ועוד(

ק עבודה קהילתית ק  עבודה חינוכית ק סדנאות ותהליכים ממוקדי נושא ) הורות, העצמה, אתיקה, שיקום, גיבוש, 

סמים, הטרדה מינית, אלימות ועוד( ק המגזר העיסקי, המגזר השלישי, המגזר הציבורי

מבנה ומשך התכנית
יתקיימו 28 מפגשים במהלך שנת הלימודים תש"פ. 

יתקיימו מספר קבוצות במקביל:
פרדס חנה, יום ד' בין השעות 12:15-9:00, תאריך פתיחה: 23.10.2019.
חיפה — יום ה' בין השעות 21:15-17:00, תאריך פתיחה 24.10.2019.

הרצליה, יום ו' בין השעות 12:15-09:00. תאריך פתיחה: 25.10.2019.

תעודה
תלמיד אשר יעמוד בכל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם אקו, המרכז הישראלי לפלייבק תרפיה והיחידה 

ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
התכנית והתעודה אינם הסמכה או אישור לתעודת מטפל. התכנית עוסקת בהכשרת המשתתפים להעביר סדנאות 

פלייבק ולהנחות קבוצות באמצעות פלייבק. 

דמי הרשמה
250 ש"ח

שכר לימוד
6,250 ש"ח

*החזר שכר לימוד למורים בשבתון או לעובדי הוראה במסלול האישי

לפרטים והרשמה
www.echplayback.co.il :אתר
y@echoplayback.co..il :דוא"ל

טל: 050-8713662 
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שיטות טיפוליות בפסיכותרפיה באמצעות מוסיקה
GIM )Guided Imagery & Music( and MI )Music and Imagery( Level 1 

הלימודים יתקיימו באנגלית

רקע
GIM היא שיטה טיפולית בפסיכותרפיה הנעשית באמצעות שימוש בהאזנה למוסיקה. השיטה נוסדה בארה"ב על ידי מטפלת 
במוסיקה ומוסיקאית בשם הלן בוני בתחילת שנות השבעים. השיטה שואבת את עקרונותיה מהתיאוריות ההומניסטיות, 
האקזיסטנציאליסיטיות, הפסיכודינאמיות והטרנס–פרסונאליות. זו שיטה אינטגרטיבית חדשנית אשר מסתמכת על כוחה 
של המוסיקה וכוחם של הדימויים כדי לסייע ביצירת שינוי תודעתי. ואכן, במהלך השנים, הולכים ומצטברים בעולם 

המערבי מחקרים המצביעים על אפקטיביות השיטה בשימוש עם מגוון רחב של מטופלים. 
לאחר שלב האינטייק, פגישה טיפולית פרטנית אופיינית של GIM מורכבת ממספר שלבים: שיחה מקדימה, הרפיה 
על  למטופל  בין המטפל  מילולי מתמשך  דיאלוג  למוזיקה שבמהלכה  האזנה  מודעות אחר,  למצב  מודרכת, הכנסה 
הדימויים וההתנסויות שהוא חווה, ולבסוף עיבוד מילולי של החוויה כולה. במהלך השנים, השיטה המקורית התרחבה כך 
שהיא כוללת כיום מגוון התאמות ושינויים וכן צורות קצרות יותר של מוסיקה ודימויים )MI(, כאשר המטופלים מדווחים 
על חוויותיהם לאחר ההאזנה למוסיקה ולא במהלכה. GIM ו–MI מתאימות לעבודה אישית ו/או קבוצתית בתחומים 
שונים של בריאות הנפש כגון טיפול בטראומה, פסיכו–אונקולוגיה, טיפול פליאטיבי, פסיכולוגיה פרינטלית, התמכרויות, 
פסיכותרפיה להתפתחות אישית, בניית צוות וכו'. כל יחידת לימוד בשיטה זו, הנלמדת ע"י מורה מוסמך, מוכרת על ידי 
האיגוד הבינלאומי למוסיקה ודימויים Association for Music and Imagery - AMI(( כחלק מתכנית ההכשרה המלאה, 
המורכבת ממספר שלבים. מסיימי התכנית המלאה זכאים להגיש בקשה לרישום כעמיתים של AMI וכמטפלים מוכרים 

בשיטה. מידע על השיטה ניתן לקבל גם באתר האיגוד האירופי למוסיקה ודימויים: 
 .European Association for Music and Imagery

 SONORA גם הן חלק מתכנית ההכשרה המלאה ומוכרות ע"י ארגון ,level 1 שיוצגו במהלך ,MI-השיטות הקצרות של ה

 .SONORA Organization for Music Therapy & Research :לטיפול באמצעות מוסיקה ומחקר

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לאנשי טיפול. 

מבנה התכנית 
יחידת הלימוד הראשונה )level 1( תתקיים בחנוכה 2019, בין התאריכים 23-26.12.2019, בין השעות 

16:00-8:30. סה"כ 32 שעות לימוד אקדמיות.

שכר הלימוד 
1900 ש"ח

פתיחת התכנית תלויה במספר הנרשמים המשלמים. את שכר הלימוד יש לשלם במלואו עד לתאריך 15.11.2019. 
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