
 
 

2022 ספטמבר 8  

ל מאן דיבעי, לכ  

 

 2 - שנת תשפ"ג  מכון מפרשים הנדון: קורסים של  
 

, מוכרים ע"י הסתדרות  תשפ"ג הרינו לאשר כי הקורסים הבאים מטעם מכון מפרשים, לשנת
 :לפסיכולוגים מובהקות מקצועיות כהשתלמויות הפסיכולוגים בישראל

 
   דר ליאת חרובי דקלןבהנחיית  -מקוון פיה בינאישית פסיכותר .1
  דר אביב נוףבהנחיית  - טיפול בבעיות התנהגות בילדים מעמדה אינטגרטיבית  .2
 רועי אופנבכר בהנחיית  -סדנת שאר התאבדות  .3
 דר אילן טבק אבירםהנחיית ב - בילדים ובהורים ממשפחות להט"ב טיפול .4
 דר רון ניסים בהנחיית  -האינטגרציה בפסיכותרפיה עקרונות  –יום לימוד  .5
 גלי מרקו מויאל בהנחיית  -במגוון סוגיות בילדים ונוער טיפול  –אקט מתקדמים  .6
 מיכל זיו בהנחיית   -טראומה טיפול ב .7
 פרופ' נחמי באום בהנחיית  -יות ורקמת השותפות בהורות וגהז ת  –ר  –ת  –ה  .8
 דפנה לנדר וסיון הרטמןבהנחיית  – 2טרפליי שלב  .9

 הדר ברנט פרידלר דר  –גרטיבי בהורות בטיפול אינט CBTכלים של  .10
 ליאת ליבוביץ' דר בהנחיית  -קוהוט ופסיכולוגית העצמי  .11
דר אסתר בהנחיית  -טגרטיבית בפסיכותרפיה מעמדה אינקבוצת למידה בנושא הדרכה  .12

 בי ברבמברג ופרופ' אוריה תש
 מרק שרמן בהנחיית  -קורס טיפול בכאב אינטגרטיבי  .13
 תומר הרן  בהנחיית  -חדש למתקדמים קורס  –ריקנות  .14
 עינת יהנה  בהנחיית   -גיעות גופנית בנוער וילדים קבוצת הדרכה פ .15
שרון אלדר וקרן ניסן בהנחיית    - מבוא ויישומים קליניים של אינטגרציה בפסיכותרפי  .16

 איסלר  
דר הדר ברנט בהנחיית  -עשה הלכה למטגרטיבית הורי מעמדה אינות ריגשי דנת ויסס .17

 פרידלר  
 עינת יהנה  בהנחיית  -אבדן ואבל  caregiversסדנת  .18
 דר אפרת נוימן כהן  בהנחיית   -אכילה  הפרעות .19
 אסנת גנור  בהנחיית   -יסות ריגשי וטכניקות לו .20
 אסנת גנור  בהנחיית  -( EFTטיפול זוגי ממוקד רגש ) .21
 ידית ניר  עבהנחיית  -קבוצת הדרכה הגישה ההתייחסותית  .22
 דר שרון זיו ביימן  בהנחיית  -מיפוי זרמים בגישה הפסיכודינמית  .23
 יוני אלקינס ותולי פלינט בהנחיית  - EMDR –אי אמ די אר  .24
 מיכל זיובהנחיית  -אינטגרטיבית לעבודה טיפולית עם הורים גישה  –טיפול בהורות  .25
 דר ליאת ליבוביץ' בהנחיית  - טיפול דינמי קצר מועד  .26
 דר רן אלמוג  בהנחיית   -  מבפנים ACTלפגוש את  .27

  



 
 
 
 
 יוני אלקינס ותולי פלינט  בהנחיית   -" צעדים 12" .28
 מרק שרמן בהנחיית  - סדנת שכול ואבל  .29
אריאלה גרין בהנחיית  -בעבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות  ACTאקט שבינינו: )ה( .30

 מיסק
 הנחיית דר' רון ניסיםב -כמנוע אינטגרציה בפסיכותרפיה הנרטיב  –השתלמות יומיים  .31
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 מזכירות הפ"י 

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
 

 


