
 
 
 

 
 
 
 

 

  טיפול זוגי אטגרטיבי 
  

  פסיכותרפיה זוגית אטגרטיבית במיקוד דימי 
  

  ,קליי, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול משפחתי וזוגי M.S.W, מחה: תיקי שריר
  

  

 עם  למעשה הלכה שתעובד חווייתית עבודה ויכלול וחדשיות קלאסיות ומיומויות שיטות תיאוריות,  ישולבו בקורס
  הלמידה.  ושאי בכל המשתתפים

  
  מיועד: הקורס

  ואין  טווח) ארוך כטיפול דווקא (לאו זוגיים מפגשים מקיימים עבודתם  שבמסגרת טיפולי רקע בעלי לאקדמאים *
  וזוגי.  משפחי לטיפול הפורמלי ההסמכה   תהליך את לעבור בכוותם או  באפשרותם

ירה אישית ובבייה מודולרית של חלקים  למטפלים המצאים בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי וזוגי המעוייים בתפ   *
  מהתכית כמעה לקריטריוים להסמכה. 

  * למטפלים מוסמכים שמעוייים להרחיב את הידע בושאים ספציפיים מתוך הקורס.
   

הקורס יכלול הן תיאוריה סיסטמטית עם איפיוים פלורליסטים במיקוד דימי והן עבודה חווייתית, צמודת תיאוריה  
  יומויות טיפוליות במרחב הטיפולי. הוגעת במ

   
  הקורס: ושאי

  
 וייקוט ועפ"י בדר ופירסון.   מעגל חיי הישואין במושגים השאולים ממהלר, הגישה ההתפתחותית בישואין: .1

 
  willi jurg עפ"י  תיאורית יחסי אובייקט וזוגיות .2

  
  בעבודה עם זוגות בהסתכלות אטגרטיבית.  התיאוריה האיטרסובייקטיבית .3

  
               בי זוג שיהיו מעוייים בכך יוזמו למפגשים והלמידה תוכל להיות הלכה  .על פי הדריקס גישת האימגו .4

  למעשה במסגרת הקבוצה. 
  

 תיאוריה ומיומויות טיפול. -בגידה .5
  

 ( pairsים. מסרים טיפולי פיסול, ראיון פימי, החצה, כתיבה טיפולית,  כלים חווייתיים ורטיבים בטיפול זוגי: .6
practical application of intimate relationship system  

  
  
  

  7/11/2022   –תחילת הקורס 

  

  פירוט תאריכי המפגשים ושעות הלימוד בעמוד הבא 

  
  
  
  



 
 
 

 
 
 
 

 
  עפ"י הפירוט שלהלן:  שיבימי מפגשים   71
  

  

   ויים קליםו שיייתכ  

                                                      
  שעות אקדמאיות) 84מלאות ( 63 סה"כ:

, תיתן 30/8/21עד לתאריך  (לרשמים    ₪ כל תשלום   495תשלומים,    10  -₪ כולל מ.ע.מ. ב  4950  מחיר הקורס:

  ₪)  350החה של 

  

   "קורס טיפול זוגי אטגרטיבי"בתחתית הדף באתר האיטרט של  מכון שילובים יתן לבצע הרשמה ותשלום 

 08-6885622  במשרד המכון ית אצל דוראו 

1  7/11/2022  17:00- 20:45  
  הגדרה ומשמעות.  –זוגיות 

  ה חווייתית.תיאוריה, מיומויות ועבוד

2  14/11/2022  
  מעגל חיי הישואין  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

3  21/11/2022  
  מעגל חיי הישואין  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

4  28/11/2022  
  יחסי אובייקט וזוגיות 20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

5  5/12/2022  
  יחסי אובייקט וזוגיות 20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

6  12/12/2022  
  יחסי אובייקט וזוגיות 20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

  19/12/2022  
    אין לימודים  –חוכה 

7  26/12/2022  
  יחסי אובייקט וזוגיות  20:45 -17:00

  מיומויות ועבודה חווייתיתתיאוריה, 

8  2/1/2023  
  יחסי אובייקט וזוגיות  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

9  9/1/2023  
  גישת האימגו  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

10  16/1/2023  
  גישת האימגו  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

11  23/1/2023  
  גישת האימגו  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

12  30/1/2023  
  גישת האימגו  20:45 -17:00

  תיאוריה, מיומויות ועבודה חווייתית

13  6/2/2023  
  בגידה  20:45 -17:00

14  13/02/2023  
17:00- 20:45 

  בגידה 

15  20/2/2023  
17:00- 20:45 

  בגידה

16  27/2/2023  
17:00- 20:45 

  מיומויות אטרסובייקטיביות  

  6/3/23  
  אין לימודים   -תעית אסתר

  

17  13/3/23  
17:00- 20:45 

 השלמות, סיכום וסיום 

  20/3/23  
  א לשריין תאריך זה, לצורך השלמה,

    במידה ויתבטל מפגש  


