האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
THE ISRAELI ASSOCIATION FOR COUPLES AND FAMILY THERAPY

מזמינה אתכם להשתלמות חדשה ומעניינת

תוכנית העשרה מתקדמת למטפלים זוגיים מוסמכים ומנוסים*

מודל טוויסטוק
ומעבר לו
בהנחייתה של קרן שפירא
 6מפגשים של לימוד יסודי ומעמיק
של הטיפול הפסיכואנליטי הזוגי
מטרת התוכנית:
העמקת ההמשגה ואינטגרציה של חשיבה פסיכואנליטית בקליניקה של המטפל הזוגי.
התוכנית מבוססת על קריאת מאמרים ופרקי תיאוריה ,למידה פרונטלית )הרצאות(
ועיבוד משותף ,דיון תוך שימוש בדוגמאות קליניות.
מספר המשתתפים מוגבל ,כדי לאפשר עיבוד והטמעה של החומר בקבוצת הלמידה.
*נדרשת הכרות קודמת עם החשיבה הפסיכואנליטית  /פסיכודינמית )לימודים /הדרכה(
התוכנית תתקיים במרכז ספירלה ,רחוב המלאכה  ,10בנימינה
)מרחק  5דקות הליכה מתחנת הרכבת בנימינה(.
בימי ג' בין השעות ,9:00-12:15 :סה”כ  24שעות אקדמיות.
דמי השתתפות:
חבר/ה אגודה –  / ₪ 1,680אורח– ₪ 2,040

להרשמה

מודל טוויסטוק ומעבר לו
בהנחייתה של קרן שפירא

יום שלישי 3.3.20
9:00-12:15

מבוא למודל טוויסטוק ליחסים ,ולתיאוריית יחסי אובייקט הבריטית.
פגישות ההערכה ) (Clinical-Assessmentמיון וקבלה לטיפול.

יום שלישי 17.3.20
9:00-12:15

תודעה פסיכאנליטית זוגית ,קונספט מושגי נרחב להבנת תפקיד המטפל
ומטרת הטיפול הזוגי .העמקת המושגים ממפגש המבוא לכלל עמדה טיפולית.

יום שלישי 31.3.20
9:00-12:15

המשגות פוסט קלייניאניות לגבי התסביך האדיפלי :גלגוליה של הדרמה
האדיפלית בחיים הזוגיים כבסיס נרחב להבנת המצוקה הזוגית

יום שלישי 5.5.20
9:00-12:15

סוגים של חיבורים :התאמה זוגית עפ”י סוגי יחסי אובייקט ,מערכת
ההשלכות הזוגית והבחנה בין כוחות התפתחותיים לפתלוגים ביחסים.

יום שלישי 19.5.20
9:00-12:15

טיפול בקליניקה במשברים זוגיים ובדינמיקות זוגיות עם סממנים
דפרסיביים ,פסיכוטים ,מאנים ופוסט טראומתיים.

יום שלישי 2.6.20
9:00-12:15

התערבויות וטכניקה פסיכואנליטית בטיפול הזוגי:
השימוש הייחודי בקונספט של העברה.
סיכום.

על המנחה:
קרן שפירא היא פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית זוגית ,בוגרת מורשית מכון טוויסטוק בלונדון
ומוסמכת ) (MAע“י אונ‘ מזרח לונדון .בעלת פרקטיקה פרטית לפסיכותרפיה משנת .2002
מדריכה אנשי טיפול בתחום הפסיכואנליזה הזוגית במסגרות השונות של הטיפול הציבורי.
בעלת ניסיון מגוון בהוראה ובהדרכה לאורך השנים מלמדת ,מנחה ומרצה באוניברסיטת
חיפה ,במכללות ,ובארגונים שונים בארץ.

מודל טוויסטוק ומעבר לו
בהנחייתה של קרן שפירא
דמי השתתפות:

מחיר

חבר/ת אגודה

אורח

₪ 1,680

₪ 2,040

מדיניות ביטולים – עד שבועיים לפני תחילת התוכנית ניתן לבטל בניכוי  10%דמי ביטול ,לאחר התחלת
הסדרה הזיכוי יקבע בהתאם למועד הביטול ומספר המפגשים שכבר התקיימו.

טופס הרשמה לתוכנית העשרה  -מודל טוויסטוק ומעבר לו
לכבוד :האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
היצירה  11ב' ,ת.ד ,2628 .רעננה
טל‘ 09-7467064 :פקסoffice@mishpaha.org.il 09-7467065 :

שם משפחה ופרטי:
טלפון נייד:

טלפון:
כתובת מייל:

להרשמה מהירה ,מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן
חבר באגודה :כן  /לא )נא לסמן(
סה“כ לתשלום:
בכרטיס אשראי מסוג:
ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /דיינרס
מספרו:
מספר תשלומים4 / 3 / 2 / 1 :

תוקף:

ת.ז של בעל הכרטיס:
תאריך:

חתימה:

