פסיכותרפיה

התכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית
מזמינה מטפלים בפסיכותרפיה לסדנאות בפסיכותרפיה
"טראומת האחים וחוק האם" -פרופ’ גוליאט מיטשל ,תיאוריה וקליניקה.
המושגים של פרופ’ מיטשל על "טראומת האחים וחוק האם" נותנים המשגה תיאורטית אוניברסלית על
חשיבות יחסי אחים בהתפתחות הנפשית שלנו .יחסי אחים לא כשלוחה או המשך ליחסים עם ההורים אלא
כציר התפתחותי בפני עצמו .אפשר לראות את ההשפעה של טראומת האחים וחוק האם בכל טיפול .וכמו
שפרופ’ מיטשל אומרת ,האחים הם בכל מקום .ההבנה ש"טראומת האחים" היא טראומה התפתחותית ,שלכל
אחד הציפיה של הגעה או אי הגעת אח מכילה מחיקה טראומטית של התינוק האחד והיחיד שהיה עד אותו רגע,
היא קריטית בהתפתחות הנפשית .בעוד אשר הפסיכותרפיה המסורתית מעדיפה את המטפורה של יחסי אם-
תינוק ומטפל-מטופל (הציר האנכי),
בסדנא זו אעמיד במרכז את יחסי האחים (הציר האופקי) כמטפורה מכוננת בחיינו ובטיפול .אציג את התיאוריה
של פרופ’ מיטשל ואראה את השימוש בה בקליניקה .אשמח אם משתתפי הסדנא יציגו מקרים קליניים שדרכם
ניתן יהיה להציג ולהבין את התיאוריה והחשיבות של ההסתכלות דרך הציר האופקי.
המנחה :סמדר אשוח ,פסיכולוגית קלינית מדריכה .פסיכואנליטיקאית מנחה ומלמדת במכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו ,ואנליטיקאית קבוצתית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית .מלמדת ומדריכה באונ'
תל אביב בבית הספר לפסיכותרפיה ובמכון לאנליזה קבוצתית .מדריכה צוותים בקופת חולים מכבי ,בנט"ל,
באילנות ובבית חולים לב השרון.
מועדי הסדנה :יום ב' ,ה 15:30-20:00 ,28.1.19-ויום ג' ,ה.9:00-14:30 ,29.1.19-

אחרות ( )Othernessביחסים בין מטפל ולמטופל ומשמעותם הטיפולית
"אחרות" ( )Othernessתוגדר בסדנא כחוויה סובייקטיבית של המטופל ,לפיה השוני של המטפל עלול לצרום
לו ולהשפיע על הטיפול .חוויה זו נובעת לפעמים משוני אובייקטיבי (כמו מין ,גיל ,שפה) ופעמים אחרות היא
נוצרת כתוצאה מבחירתו של המטפל להגיב כאדם לדבריו של המטופל ולהתנהגותו .הזדהויותיו של המטפל עם
דמויות נוספות בחייו של המטופל (הזדהויות משלימות לפי ראקר) עשויות לסתור את ציפיותיו של המטופל
ולעורר בו רגשות סוערים .חלק מן הכותבים מתוך הגישה ההתייחסותית מדגישים כי אחרותו של המטפל,
נוכחותו כסובייקט ,ביחסיו עם המטופל היא זו שמסייעת לו להתפתח כאדם ובעקבות כך משפיעה על יחסיו עם
אחרים ועם העולם.
בסדנא זו נעסוק בנושא האחרות בפסיכותרפיה ונדון בשאלה באלו תנאים משמש המטפל דמות טיפולית
מיטיבה באופן מרבי .נכיר את העמדות התומכות והחולקות ונבין כיצד נגזרות מהן התערבויות טיפוליות
תואמות .נעזר בחומר קליני שיובא על ידי המשתתפים.
המנחה :דר' אבי ברמן ,פסיכולוג קליני ,פסיכואנליטיקאי ואנליטיקאי מנחה במכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו .אנליטיקאי קבוצתי במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.
מועדי הסדנה :יום ב' ,ה 14.30-19.30 ,11.2.2019-ויום ג' ,ה9.00-14.00 ,12.2.2019-
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פסיכותרפיה

התכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית
מזמינה מטפלים בפסיכותרפיה לסדנאות בפסיכותרפיה

סטודנטים בתכנית ועובדי
המרכז לברה"נ ,בי"ח "זיו"
קהל המטפלים

שכר לימוד
דמי הרשמה לסדנה דמי הרשמה ל 2-הסדנאות
₪ 450
₪ 250
₪ 350

₪ 650

*מועד אחרון להרשמה ולקבלת החזר  50%על ביטול:
סדנה סמדר אשוח22.1.19 :
סדנה אבי ברמן4.2.19 :

* למידע נוסף על הסדנאות ניתן לפנות ל:




אתר המכללהhttp://www.zefat.ac.il/Psychotherapy :
ד"ר מייק טפליץ ,ראש התכניתmteplitz20@gmail.com / 050-5980983 ,
גב' חנה מן ,מנהלת התכניתchanamanne@gmail.com /050-8434463 ,

דוא"לrinafzefat.ac.il :
טלפון | 04-6927817 :פקס04-6927739 :
דוא"ל:

Tel: +046927895 Fax: +972-4-6927776

פסיכותרפיה

טופס הרשמה לקורסים בפסיכותרפיה 2019 -
שם משפחה ___________:שם פרטי ___________:ת.ז.
כתובת מלאה_________________________________________ :מיקוד_____________:
כתובת דואר אלקטרוני (נא לכתוב בכתב יד ברור) ___________________________________
תאריך לידה ________ :מקצוע __________:שנות ותק____:
מקום עבודה ____________________________ :תפקיד__________________________:
טלפונים :בבית _______________:נייד_____________________:
נא לרשום אותי לקורס/ים( :נא סמן  Xלצד הקורס/ים המבוקש/ים)
" .1טראומת האחים וחוק האם" -סמדר אשוח
 .2״הטיפול כשותפות על פי הגישה ההתייחסותית"  -ד"ר אבי ברמן
תלמידים בתכנית וצוות המרכז
לבריאות הנפש ,ב"ח זיו
קהל המטפלים הרחב

דמי הרשמה לסדנה
250

דמי הרשמה ל 2-הסדנאות
450

350

650

*מועדים אחרונים להרשמה ולקבלת החזר  50%על ביטול:
קורס סמדר אשוח –  / 22.1.19קורס אבי ברמן 5.2.19 -
תשלום בכרטיס אשראי :מס הכרטיס:
ויזה/ישראכרד/אחר?
שם בעל/ת הכרטיס_____________________:

בתוקף עד:

שלושת הספרות בגב הכרטיס
אני מבקש לשלם את הסכום הנ"ל

בתשלום אחד/שניים/שלושה (נא למחוק המיותר)

תשלום בהמחאה לפקודת "מכללת צפת":
בסך_______:

ש"ח .חשבון ____________:בנק __________:סניף________:

נא לצרף המחאה או פרטי כרטיס אשראי ולשלוח את טופס ההרשמה אל:
חנה מן ,ת.ד 8825 .קריית שמונה 448550
או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת:
chanamanne@gmail.com
ולציין על גבי המעטפה :סדנאות בפסיכותרפיה
דוא"ל:
Tel: +046927895 Fax: +972-4-6927776
rinafzefat.ac.ilעל ביטול8.2.17 :
לקבלת החזר כספי
הטופס או
למשלוח
אחרון
תאריך
04-6927739
פקס:
| 04
טלפון-6927817 :
דוא"ל:

