
 
 

2022 ספטמבר 6  

ל מאן דיבעי, לכ  

 

 ג שנת תשפ" 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

 
 עמי ויזל  בהנחיית  – ACTמקוון בסיסי קורס  .1
 עמי ויזל  בהנחיית  – ACT פרונטליבסיסי קורס  .2
 שירלי רונן שחרבהנחיית  – ACT מקוון קורס בסיסי פרונטלי .3
 קרן ניסן איסלר בהנחיית   –שיטות שונות לאיתגור קוגניטיבי  50סדנה  .4
  קרן ניסן בהנחיית   – ( לעבודה עם חרדה ורגשות אחריםexposureשימוש בחשיפה ) .5

 איסלר 
קרן בהנחיית  – (CBTהתנהגותי )-קוגניטיבימושגי יסוד וטכניקות בסיסיות בטיפול  .6

 ניסן איסלר 
דר רות בהנחיית   – התמקדות - Focusing חילוץ ממצבי תקיעות בפסיכותרפיה באמצעות .7

 מסר קויצקי
דר רות בהנחיית  – Focusingילוץ ממצבי תקיעות באמצעות ח -קבוצת לימוד מתקדמת   .8

 מסר קויצקי
 עינת יהנה בהנחיית  –ובדן בילדים אגופנית ופסיכותרפיה במצבי טראומה  .9

גלי שיין, דפנה גרינר, נעה ורדי, בהנחיית  – טרנסג'נדריות בחדר בטיפולים ומחוצה לו .10
 גילי בסון, יונתן מרטון. אסף אורן, פרופ' תומר שכנר, אילה עובדיה, אפי זיו,  אלגור רוגב,

 – הסרטן ותמיכה בבני משפחתםכלים לטיפול נפשי אינטגרטיבי במתמודדים עם מחלת  .11
 .מרק שרמןבהנחיית 

 ימונד יפרופ' גארי דבהנחיית  – טיפול משפחתי מבוסס התקשרות .12
 עדי הירש בהנחיית   – ACTבגישת  רים והוריםבגעבודה טיפולית עם ילדים, מת .13
ן אלמוג, רדר' בהנחיית  –( ACTומחוייבות )קבלה בבגישת טיפול מתקדמת  לימודתכנית  .14

 חנן יפת, אור פרי, ליאור גלעד, ליאור בירן
דר' יפעת בהנחיית   –עם קשיי ויסות   צעיריםלטיפול בהורים  :מיומנויות להורות דיאלקטית .15

 כהן
' דרבהנחיית  – פולנסד: הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינDBTת יכותרפיה בהשראפס .16

 יפעת כהן
 דנה ספקטור ודר' יפעת כהןבהנחיית  – DBTתכנית הכשרה שנתית ב   .17
 פלד לטוין רעות בן קמחי ודר' אביטל גרשבהנחיית  –פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון  .18
 שפלד לטויןדר' אביטל גרית בהנחי –קבוצת הדרכה בנושא אבל ואבדן  .19
 מרק שרמן בהנחיית  –רפיה במצבים פליאטיביים כיצד לעשות פסיכות .20
 טוין דר' אביטל גרשפלד לבהנחיית  –ואבל  יגוןאובדן פסיכותרפיה במצבי  .21
 נעמה גרינולדבהנחיית  –ועוד מנטליזציה  –קבוצת הדרכה  .22
 דר' אפרת ציגנלאוב בהנחיית  – תהליכים בקבוצה מנקודת מבט פסיכואנליטית .23
 דר עמית פכלר בהנחיית  – יקטימבוא ליחסי אוב .24
בהנחיית   –: הברית הטיפולית, שברים ותיקונם מבט עדכני על טיפול פסיכודינמי בילדים .25

 דר' אביב נוף
 וניצזקי דר אנדרס קבהנחיית  –את לאקאן להבין  – סמינר קריאה  .26
27. MBT -  עמה  נבהנחיית  –טכניקה טיפולית ויישומים : תיאוריה, מנטליזציהטיפול מבוסס

 גרינולד
 –ועד תאוריה על הנסתר  ו. ביון: מתאוריה על מציאות של   )ות(יה ריבוי הפנים בתיאור .28

 נעמה גרינולד בהנחיית  
 דר' שרון זיו ביימןבהנחיית  –עקרונות הגישה ההתייחסותית  .29
 
 
 



 
 
 
 
המעבר  מאובייקט  –אנליזה הבריטית ים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכוצמאיע .30

 בולאס( )מיר תאובייקט המ הועד  (ויניקוט)
 רחלי זיגל בהנחיית   –יסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויות  .31
 חמוטל ארבל בהנחיית  –גרטיבי התערבויות מבוססות אמנות בטיפול אינט .32
 רון ניסים 'דרבהנחיית  –בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי גרטיבי טהנרטיב כמנוע שינוי אינ .33
 רון ניסיםדר' בהנחיית  –של פול וכטל דל המו – CBT –חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל  .34
סלבה  בהנחיית  –מקוון  –"הגישה המוטיבציונית" כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי  .35

 קוברדינסקי
סלבה בהנחיית   – פרונטלי –"הגישה המוטיבציונית" כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי  .36

 קוברדינסקי
 אלומה רייס  ר'ד –פסיכותרפיה והדרכת הורים בתהליכי פרידה וגירושין  .37
38. CBT דר' אורנה נוימןבהנחיית  –נמוכה במתבגרים ול בהערכה עצמית פלטיגרטיבי אינט 
 –דיאדי מבוסס התקשרות טיפול  – Level Theraplay 1תוכנית הכשרה בסיסית היברידית  .39

 סיון הרטמן בהנחיית 
ה "א לשיטת קורס מבו .40  יתן לבוב ורונית בן דבדר' אבהנחיית   – "הקשר המגדל ַא י כָּ
יעל סיווני בהנחיית  –ומקצועיים  , מערכתייםםיטיפוליים, אבחוניהיבטים  –פוריות  פסיכו .41

 ורעות בן קמחי
 תומר הרןבהנחיית  – Equanimity –: היכרות עם מרכיב ה הנפש כמצפן טיפולי ןאיזו .42
 תומר הרןבהנחיית  –ככלי טיפולי  (Compassion Self Mindful)מית קשיבות וחמלה עצ .43

 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 

 

 
 מזכירות הפ"י 

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
 

 


