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

שמחה לארח את ג'ורג' פאלר LMFT
ממובילי הגל החדש בEFT-
מפתח ומלמד את היישומים העדכניים
בטיפול זוגי ומשפחתי ממוקד רגש
ומתלמידיה של סו ג'ונסון

להשתלמות מרתקת בנושא

טיפול ממוקד רגש -
מפצחים את קוד היחסים
בזוגיות ובמשפחה
במהלך היומיים ילמדו המשתתפים:
 .1לזהות ולהבין מצוקות רגשיות ביחסים זוגיים ומשפחתיים דרך ראייה מבוססת התקשרות.
 .2הנחות היסוד ,שלבים ואירועים מכוננים בעבודה בטיפול זוגי ומשפחתי ממוקד רגש.
 .3התערבויות שיאפשרו למטופלים להבנות מחדש את אינטראקציות ההתקשרות שלהם.
 .4זיהוי תקיעויות והתמודדות איתם במהלך הטיפול דרך יישום ההבנות והטכניקות של .EFT
 .5דרך לשינוי במערכות היחסים הקונפליקטואליות של המטופלים.

ההשתלמות תתקיים בימי שני-שלישי ,בין השעות 9:00-17:30
 1 2-1 3בנ ו במבר | 20 1 8 ,ס י נמה ס י ט י ג ל י ל ו ת
ההשתלמות תתקיים בשפה האנגלית ותלווה בתרגום סימולטני ובנגישות מלאה בהתאם לדרישה.

מחיר ההשתלמות בהרשמה מוקדמת )עד לתאריך  1באוגוסט :(2018
חברי אגודה –  / ₪ 950אורחים – ₪ 1,230

להרשמה
מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות 10% :דמי רישום ייגבו עד יום שני  , 8.10.18החל מיום שלישי 9.10.18 ,ועד יום ראשון
 4.11.18יגבו דמי ביטול בסך  , 30%החל מיום שני  5.11.18לא ניתן יהיה לקבל החזר על ביטול.

סדר היום
יום :1
09:00

פתיחת היום.

10:30-9:00

מבוא לתאוריית ההתקשרות ,מצוקה זוגית ועבודה עם רגשות

10:45-10:30

הפסקה

12:30-10:45

סקירה של תהליך השינוי  -צעדים ושלבים ,קו רגולציה של תגובות רגשיות ויצירת משמעות.

13:30-12:30

הפסקת צהריים

15:00-13:30

לימוד ותרגול שלב  1ב EFT

1 5 : 1 5 -1 5 : 0 0

הפסקה

1 7 : 0 0 -1 5 : 1 5

העמקה -שלב  2-נסיגה וחיבור מחדש

יום :2
10:30-9:00

העמקה שלב Pursuer Softening - 2

10:45-10:30

הפסקה

12:30-10:45

שלב Consolidation 3

13:30-12:30

הפסקת צהריים

15:00-13:30

שלב  1של טיפול משפחתי ממוקד רגש במשפחות

1 5 : 1 5 -1 5 : 0 0

הפסקה

1 7 : 0 0 -1 5 : 1 5

שלב  2של טיפול משפחתי ממוקד רגש במשפחות

טופס הרשמה
בהרשמה מוקדמת
עד לתאריך 1.8.18

החל מה2.8.18 -

חבר/ת אגודה

950

1,220

אורח

1,230

1,500

ביטול השתתפות 10% :דמי רישום ייגבו עד יום שני  , 8.10.18החל מיום שלישי 9.10.18 ,ועד יום ראשון
 4.11.18יגבו דמי ביטול בסך  , 30%החל מיום שני  5.11.18לא ניתן יהיה לקבל החזר על ביטול.

למעבר להרשמה אינטרנטית לחץ כאן
טופס הרשמה
להשתלמות  -טיפול ממוקד רגש :מפצחים את קוד היחסים בזוגיות ובמשפחה 12-13.11.18 -
לכבוד :האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
היצירה  11ב' ,ת.ד ,2628 .רעננה
טל‘ 09-7467064 :פקסoffice@mishpaha.org.il 09-7467065 :
שם משפחה ופרטי:
כתובת:
טלפון נייד:

טלפון:
כתובת מייל:

חבר באגודה :כן  /לא )נא לסמן(
סה“כ לתשלום:

בכרטיס אשראי מסוג:
ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /דיינרס
מספר תשלומים4 / 3 / 2 / 1 :
תוקף:

מספרו:
ת.ז של בעל הכרטיס:
תאריך:

חתימה:

