
 
 

 
 
 

 ) EFTשם הקורס: מבוא לטיפול זוגי ממוקד רגש (
 מרצה: עפרה קולא 

 15:45 -  12:15ימי ראשון : בין השעות 
 

טווח, מבוסס מחקר, המשלב בין גישות חווייתיות ומערכתיות, ופותח  -) הינו טיפול קצרEFTטיפול זוגי ממוקד רגש (
ידי לזלי גרינברג וסו ג׳והנסון. על  נובעת מסייקלים אוטומטיים  פי המודל,  -על  זוג  מופע המצוקה זוגית  לים בין בני 

בו יכול הזוג להבנות   חביכולת של בני הזוג להגיע לוויסות רגשי, עצמי וזוגי. הטיפול מסייע ליצור מרחב בטו  ומקושי 
ומעמ  חיובי  באופן  לקירבהיק מחדש,  ולהגיע  שבוי  הוא  בו  (הסייקל)  השלילי  האוטומטי  הדפוס  את   ,.  

חוויית  כגון:    פגיעות ל עוסק בהעמקה ובוויסות של רגשות, ביניהם פחד, עצב ובושה, ומאפשר שיח בסוגיות  המוד
האדם במערכות חייו (למשל, הזוגיות    מניחים כי   , ועוד. היישומים הפרקטיים של התאוריהיאושבדידות, חוסר אונים,  

 מתאפשרת בתהליך טיפולי בטוח. הגלות והמשפחתיות) הינו גמיש ויכול לצמוח ולהתפתח, מתוך תחושת מסו 
ביסודות הטיפול הזוגי ממוקד הרגש, נכיר את המודל הטיפולי על שלביו השונים ואת מפת     במהלך הקורס ניגע 

הגישה, במטרה לאפשר התנסות בעבודה   והפרקטיים של  לעקרונות התאורטיים  נחשף  הדרכים היישומית שלו. 
ממוקד הרגש, בעשייה הטיפולית. כל מפגש ישלב המשגה דידקטית, צפייה בסרטי טיפול  ושילוב של עקרונות הטיפול  

 של מומחים, שיח ותרגול התנסותי בקבוצות קטנות. 

 נושא  תאריך 
 עקרונות יסוד ותיאוריות במודל   6/3/22

 מערכות מוטיבציה, התקשרות וזהות  13/3/22
    emotionally focusedעבודה עם רגשות    20/3/22
 התערבויות יסוד בטיפול ממוקד רגש  27/3/22

 EFT  -  steps & stagesהמודל הטיפולי  3/4/22
 EFT - המשך המודל הטיפולי ב 10/4/22
 חופשת פסח  17/4/22
24/4/22 stage 1  - אסקלציה של ה- דה- cycle 

1/5/22 stage1  -  אסקלציה של ה- דה- cycle 
 enactments - stage 2 ורגשות ראשוניים   8/5/22

15/5/22  - stage 2  הבנייה מחדש של האינטראקציות הזוגיות 
22/5/22  stage 3, עבודת המטפל עם בלוקים  - stage 2 
 סיכום ויישומי המשך  29/5/22

 לשריין לצורך השלמות   -12.6.22 
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