
 

 

 

 2021 אוגוסט                                                                                                                                                           

 

 לכל מאן דבעי,

 

 2021קורסים של מכון מפרשים  הנדון:

 

ע"י הסתדרות הפסיכולוגים בישראל   יםמוכר,  2021  מכון מפרשים, לשנתהקורסים הבאים מטעם    הרינו לאשר כי

 : לפסיכולוגים ותת מובהקות מקצועייוכהשתלמו

 . קורס מקוון. בהנחיית מר ליאור בירן -בסיסי ACTטיפול קבלה ומחויבות  .1

 בהנחיית מר עמי ויזל.   -יבסיס ACTטיפול בקבלה ומחוייבות:  .2

בהנחיית ד"ר רן אלמוג, מר ליאור גלעד, מר אור    (ACT)טיפול בקבלה ומחויבות    תוכנית לימוד מתקדמת בגישת .3

 פרי.

 .בהנחיית גב' דנה ספקטור -DBT-קבוצת הדרכה מקוונת ב .4

דיאלקטית .5 להורות  וויסות :  מיומנויות  קשיי  עם  לצעירים  בהורים  דנה טיפול  גב'  כהן,  יפעת  ד"ר  בהנחיית   .

 ספקטור.

 בהנחיית ד"ר יפעת כהן. קורס מקוון.  -קה של דיאלקטיקה ומיינדפולנסהפרקטי: DBTפסיכותרפיה בהשראת  .6

 בהנחיית ד"ר יפעת כהן.  -DBT-קבוצת הדרכה מקוונת ב .7

 בהנחיית גב' דנה ספקטור, גב' נורית שחר.  -DBT-תכנית הכשרה שנתית ב  .8

 קמחי. קורס מקוון. ליטוין, גב' רעות בן -בהנחיית ד"ר אביטל גרשפלד  -פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון .9

 ליטוין. קבוצה מקוונת. -בהנחיית ד"ר אביטל גרשפלד -קבוצת הדרכה בנושא אבל ואובדן .10

 בהנחיית ד"ר מרק שרמן. קורס מקוון.  -כיצד לעשות פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים .11

 ליטוין. קורס מקוון. -בהנחיית ד"ר אביטל גרשפלד -פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל .12

 בהנחיית גב' נעמה גרינולד. קבוצה מקוונת.  -מנטליזציה ועוד -הדרכה  קבוצת  .13

 . קורס מקוון.ד"ר אפרת ציגנלאובבהנחיית  -תהליכים בקבוצה מנקודת מבט פסיכואנליטית .14

 בהנחיית ד"ר עמית פכלר. קורס מקוון.  -מבוא ליחסי אובייקט .15



 

 

בנג'מין .16 ועד  אינטרסובייקטי:  מקליין  ליחסים  אובייקט  מיחסי  קורס   -בייםמסע  גרינולד.  נעמה  גב'  בהנחיית 

 מקוון. 

בהנחיית ד"ר אביב נוף. קורס    -הברית הטיפולית, שברים ותיקונם  מבט עדכני על טיפול פסיכודינמי בילדים: .17

 מקוון. 

 . קורס מקוון. ד"ר אנדרס קוניצ'זקיבהנחיית  -להבין את לאקאן -סמינר קריאה  .18

19. MBT  –  ויישומים:  טיפול מבוסס מנטליזציה טיפולית  גרינולד. קורס    -תיאוריה, טכניקה  נעמה  גב'  בהנחיית 

 מקוון. 

בהנחיית גב' נעמה גרינולד.   -מתאוריה על מציאות ועד תאוריה על הנסתר: של ו.ביון (ות)ריבוי הפנים בתאורייה .20

 קורס מקוון. 

 . קורס מקוון. שרון זיו ביימןבהנחיית ד"ר  -עקרונות הגישה ההתייחסותית .21

הבריטיתעצמא .22 בפסיכואנליזה  המרכזית  הקבוצה  בשטח:  המעבר    -יים  האובייקט   (ויניקוט)מאובייקט  ועד 

 . קורס מקוון. סטאל-ד"ר מור שחוריבהנחיית  -(בולאס)המתמיר 

ד"ר דניאל פיינגולד, ד"ר שירה סובול, מר  בהנחיית גב' רחלי זיגל,    -יסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויות .23

 . קורס היברידי.סלבה קוברדינסקי

 בהנחיית גב' חמוטל ארבל. קורס היברידי.  -התערבויות מבוססות אמנות בטיפול אינטגרטיבי .24

 בהנחיית ד"ר רון נסים. קורס מקוון.  -למטפלים פרטניים התערבויות זוגיות מתוך עמדה אינטגרטיבית .25

 רון נסים. קורס מקוון.  בהנחיית ד"ר -בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי הנרטיב כמנוע שינוי אינטגרטיבי .26

 בהנחיית ד"ר רון נסים. קורס מקוון.  -המודל של פול וכטל - CBTחיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל .27

 בהנחיית ד"ר אלומה רייס.   -קורס גישור מקצועי לאנשי טיפול .28

 . קורס מקוון. מר סלבה קוברדינסקיבהנחיית  -"הגישה המוטיבציונית"" כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי .29

 בהנחיית ד"ר רון נסים. קורס פרונטלי.  -המודל של פול וכטל - CBTחיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל .30

 קורס מקוון. בהנחיית ד"ר אלומה רייס.  -בתהליכי פרידה וגירושין פסיכותרפיה והדרכת הורים .31

32. CBT בהנחיית ד"ר אורנה נוימן.  -לטיפול בהערכה עצמית נמוכה במתבגרים אינטגרטיבי 

והורות .33 נוער  בילדים,  )  טיפול  הדינמי החוויתי  עירוןבהנחיית    -(EDTבהשראת שיטת הטיפול  דרדיקמן  .  רותי 

 קורס מקוון.  

פרופ' אסתר  בהנחיית   -ססת התקשרותטיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית מבו קבוצת לימוד מתקדמת בנושא: .34

 . קורס מקוון. כהן ודר אסתר במברגר



 

 

בהנחיית גב' דפנה   -טיפול דיאדי מבוסס התקשרות  – Theraplay Level ® 1 תוכנית הכשרה בסיסית היברידית .35

 לנדר, גב' סיון הרטמן. קורס היברידי.

ה קורס מבוא לשיטת "א   .36 ד"ר איתן לבוב, גב' רונית בן דב, גב' ריה פרוסט, ד"ר טל  בהנחיית  -הקשר המגדל" –ֶיכָּ

 . קורס מקוון. קרתי, ד"ר קלאודיה לנג

. יעל סיון, גב'  רעות בן קמחיבהנחיית גב'    -מערכתיים ומקצועיים  היבטים טיפוליים, אבחוניים,  -פסיכו פוריות   .37

 קורס מקוון. 

. קורס  קוניצ'זקיבהנחיית ד"ר אנדרס   -רטיביתמתוך עמדה אינטג יםיעבודה טיפולית בסימפטומים פסיכוסומט .38

 מקוון. 

 בהנחיית מר תומר הרן. קורס מקוון. -Equanimity -היכרות עם מרכיב ה: איזון הנפש כמצפן טיפולי .39

 בהנחיית מר תומר הרן. קורס מקוון. -מיינדפולנס בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית .40

 בהנחיית מר תומר הרן. -ככלי טיפולי( Mindful Self Compassion)קשיבות וחמלה עצמית  .41

 בהנחיית מר תומר הרן. קורס פרונטלי. -מיינדפולנס בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית .42

 בהנחיית מר אסף גיטלר.  -שלב א'  –הכשרה ויישומים קליניים ( ביופידבק)משוב ביולוגי  .43

 בהנחיית גב' עדי הירש. קורס מקוון.  -ACTבגישת  עבודה טיפולית עם ילדים, מתגברים והורים .44

 בהנחיית גב' מיכל זיו. -לעבודה טיפולית עם הורים גישה אינטגרטיבית -טיפול בהורות  .45

 אוסנת כהן גנור. קורס מקוון. גב' בהנחיית   -EFTטיפול זוגי ממוקד רגש  .46

. קורס ד"ר רות מסר קויצקינחיית  בה  -התמקדות  –  Focusing  תקיעות בפסיכותרפיה באמצעות  חילוץ ממצבי .47

 משולב פרונטלי+מקוון. 

בהנחיית ד"ר    -Interpersonal Psychotherapy for Adolescents   (IPT-A)  פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים .48

 ליאת חרובי קטלן. קורס מקוון. 

פרופ' אוריה תשבי וד"ר  בהנחיית    -הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית   קבוצת למידה מקוונת בנושא .49

  . קורס מקוון. אסתר במברגר

 בהנחיית מר מרק שרמן. קורס מקוון.   -לאורך כל שלבי המחלה בחולי סרטן ובני משפחתם טיפול פסיכולוגי .50

 . קורס מקוון. ד"ר עינת יהנהבהנחיית  -ואובדן בילדים פסיכותרפיה במצבי טראומה גופנית .51

   

 



 

 

    

 בברכה, 

 מזכירות הפ"י

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 

 

 


