
 

 ש סאקלר "לרפואה עהפקולטה , אביבתל אוניברסיטת                       

 התכנית לפסיכותרפיה        , האקדמי ללימודי המשך ברפואההמרכז                 

  

 
 הכנס יתקיים

 ביום שישי
13.01.2017 

באולם  

 לולה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתשלום הכנס
 

 לפרטים נוספים
03-6409902 

shosh@tauex.tau.ac.il 

medicin.tau.ac.il/
Psychotherapy

 תשלום פרטי
  ₪ 180מחיר למשתתף  ■
לתלמידי ומורי   ₪ 120(

,  התכנית לפסיכותרפיה

 )אוניברסיטת תל אביב

ניתן לשלם בכרטיס   ■

 אשראי

 ב טופס הרשמה "מצ

 בכרטיס אשראי

 
 
 
 
 

 

 

 המסלול ?בטיפול קריטי לרגע מגיבים הייתם אתם כיצד ?אומרים הייתם אתם מה

  התערבויות ובניסוח משותפת בחשיבה חלק תיקחו בו לכנס אתכם מזמין ההתיחסותי

  יוזמן הקהל .טיפול סיפורי יוצגו הראשונים המושבים בשני .בטיפול קריטים לרגעים ביחס

 .למתרחש ביחס אפשריות ופרשנויות מחשבות לנסח

  באופי משמעותי שינוי מתרחש בהם ,מכוננים רגעים אלו ?בטיפול קריטים רגעים מהם

  של תקופה לאחר ,ומפתיע חדש מפגש המאפשרים רגעים אלו .למטופל המטפל בין המפגש

  והטכניקה החשיבה של התרומה מה להבין ננסה .נוחות באזורי ממושכת המצאות או תקיעות

 .ותקיעות נוחות מאזורי ביציאה ההתיחסותית

 

 

 קל וכיבוד התכנסות   8.30-9.00

 

 ברגשטיין משה ר"ד :ברכה דברי 9.00-9.20

   ההזדמנות את לתפוס - המפגש רגע :מבוא

 באט רוני ר"ד :מרצה                

 

 "בטיפול טריקיים ורגעים קריטיים רגעים" :ראשון מושב 9.20-10.45
 שלגי בעז ר"ד :מנחה

 לאור אילנה :מציגה

 ברנע תמר  :מתדיינת

 

10.45-11.00   

 הפסקה

 

 "ידיים בארבע לפסנתר רטו'קונצ" :שני מושב 11.00-12.25
 נוטקביץ אבי ר"ד :מנחה

 ערן דפנה  :מציגה

 טרבס אילן ר"ד :מתדיין

 

12.25-13.00   

 צהריים הפסקת

 

 "בשירה מעבר רגעי" :שלישי מושב 13.00-14.00
  באט רוני ר"ד :מנחה
 גורביץ זלי 'פרופ :מרצה

 ?אתם הייתם אומריםמה 

על רגעים  התיחסותימבט 
 בטיפול קריטים
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:משתתפים רשימת

 

  לפסיכותרפיה בתכנית ההתייחסותי המסלול ראש , קליני פסיכולוג ,באט רוני ר"ד

  המכון .לפסיכותרפיה התוכנית של הליבה בתכנית ומדריך מרצה .אביב תל- באוניברסיטת

 .לפסיכואנליזה הישראלי

 

  ,המשך לימודי ומרכז הוראה ועדת חבר ,פסיכואנליטיקאי ,קליני ס"עו ,ברגשטיין משה ר"ד

אביב תל אוניברסיטת ,לפסיכותרפיה התכנית

 

  .בישראל הפסיכואנליטית בחברה חברה פסיכואנליטיקאית ,קלינית פסיכולוגית ,ברנע תמר

 מלמדת  .אביב-תל באוניברסיטת לפסיכותרפיה בתכנית ההתייחסותי במסלול סגל חברת

  .אביב-תל באוניברסיטת סוציאלית לעבודה ס"ביה של לפסיכותרפיה בתכנית

 

  העברית באוניברסיטה לאנתרופולוגיה )אמריטוס( ופרופסור משורר הוא ',גורביץזלי 'פרופ

  ספרי ואת ,"הכוכבים בצאת" הוא בהם שהאחרון שירה ספרי עשר אחד פרסם .בירושלים

 שיר של האהבה לשון על :0ִֹדים קול"ו".יחה" ,"ֹקהלת של חשבונו" ,"המקום על" :העיון

."השירים

 

 

  מורה .בישראל הפסיכואנליטית בחברה מנחה פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר ,טרבס אילן ר"ד

  בתוכנית ההתייחסותי המסלול ,סגל וחבר מייסד .לפסיכואנליזה הישראלי במכון ומדריך

.אביב תל אוניברסיטת ,לפסיכותרפיה

 

 במסלול ומדריכה מורה .קבוצתית אנליטיקאית ,מדריכה קלינית פסיכולוגית ,לאור אילנה

.אביב תל אוניברסיטת ,לפסיכותרפיה התכנית ,הליבה ובלימודי ההתיחסותי

 

 

  חבר ;בישראל הפסיכואנליטית החברה ,מנחה ואנליטיקאי קליני פסיכולוג ,נוטקביץ אבי 'דר

  ,במשותף מנהל ;אביב תל באוניברסיטת לפסיכותרפיה התוכנית ,ההתיחסותי במסלול סגל

.מערכתית-פסיכואנליטית גישה :ארגוני ופיתוח לייעוץ התוכנית

  בחברהמנחה פסיכואנליטיקאית, ומשפחתית זוגית מטפלת , קלינית פסיכולוגית ,ערן דפנה

  ההתייחסותי   ובמסלול,   לפסיכותרפיה בתוכנית ומדריכה מורה . בישראל הפסיכואנליטית

.אביב תל באוניברסיטת

 

 

  אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ראש ,קליני פסיכולוג ,שלגי בעז ר"ד

  .אילן-בר אוניברסיטת ,לפסיכולוגיה המחלקה ;אביב-תל
 

 ?אתם הייתם אומריםמה 

על רגעים  התיחסותימבט 
 בטיפול קריטים


