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מפגשי איט"ה בימי שישי בבאר שבע
תכנית המפגשי השנתית ופרטי ההרשמה 20182017
המיקו:
תחנה קלינית של המנהל לחינו ההתיישבותי פנימייתי

שז"ר  35בית נוע ,באר שבע
התכנסות על כוס קפה :בי 09:00 #ל 9:30
ההרצאה בי9:3012:30 #
9:30

8/12/17
/12/17
טיפול  CBTב  ROCDד"ר דני דרבי

לקשרי קרובי כגו #זוגיות והורות ישנה חשיבות רבה .חשיבות הקשר מעלה לעיתי שאלות
לגבי טיבו של הקשר או תכונותיו של האד עמו אנו נמצאי בקשר .עבור אנשי מסוימי
שאלות אלו הופכות לספקות מייסרי ,מחשבות חוזרות והתנהגויות כפייתיות הפוגעות ברווחתו
הנפשית של האד ,אינ מאפשרות לחוות את הקשר ופוגעות בטיב היחסי.
תופעות אלו הומשגו לאחרונה כהפרעה טורדנית כפייתית במערכות יחסי ) Relationship
.(obsessive compulsive disorder; ROCD
בהרצאה זו ,ד"ר דני דרבי יציג את ביטויי ה  ROCDבמערכות יחסי רומנטיות ,מודל תיאורטי
להתפתחות ותיחזוק הבעיה ויוצגו קווי מנחי לטיפול .ההרצאה תתמקד במורכבות הייחודית ל
 ,ROCDובאופ #בו נית #להתייחס למורכבות בטיפול .ההרצאה תכסה אמונות לא אדפטיביות של
מערכות יחסי ואהבה ,פחד מחרטה ויישו טכניקות של חשיפה ומניעת תגובה ל.ROCD
על המרצה :ד"ר דני דרבי ,פסיכולוג קליני וד"ר למיניות האד ,מייסד ומנהל מרכז קוגנטיקה
ומייסד שות Cשל היחידה למחקר וטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית ביחסי .ROCD

9/3/18
/3/18
מביישנות ועד חרדה חברתית :מאפייני ,אבחו #וטיפול עדכני  ד"ר צופי מרו
חרדה חברתית )ח"ח( ,הינה הפרעת חרדה מאד שכיחה ,שמתחילה בגיל צעיר ,גורמת למצוקה
קשה ,לדימוי עצמי נמו ,להפרעה תפקודית ולאיכות חיי גרועה .בהרצאה תוצג מהי ביישנות
מופרזת וח"ח על כל טווחיה ,אפיוניה ,הפרעה תפקודית בעטיה ,והפרעות נפשיות מתלוות .יוצג
טיפול מקי Cבח"ח ,כולל העדכוני האחרוני בטיפול בהפרעה .יודג כיצד נעשית עבודה
טיפולית אינטגרטיבית לכל האלמנטי שמאפייני ח"ח ,כדי לחולל שינוי במספר מצומצ של
פגישות טיפוליות .הטיפול יתייחס למסגרת פרטנית וקבוצתית כאחת ,כמו ג לטווח רחב של
גילאי המטופלי.
על המרצה :פסיכולוגית קלינית ,מומחית ב  CBTומדריכה .עד לאחרונה ראש תחו  CBTבמרכז
בריאות הנפש גהה פ"ת ,ומנהלת מרכז לטיפול ומחקר בח"ח .חברה בוועדה לפסיכולוגיה קלינית
של משרד הבריאות .יו"ר איט"ה )בשני  ,(20092016כיו נשיאת כבוד של איט"ה .בעלת ניסיו#
רב בטיפול בסובלי מח"ח ומנחת טיפולי קבוצתיי לסובלי מח"ח.

1/6/18
/6/18
"ר משה לנזמ#
 CBTוהתמודדות ע ממדי הקיו האנושי  ד"ר
יוצגו בהרצאה כיצד אפשר להשתמש ב   CBTלהתמודד ע ממדי הקיו האנושי .ממדי אלה
מובאי לפי המודל של הפילוסו Cמרטי #היידגר ,עפ"י רוב כפי שמובאי ע"י הפסיכיאטר מדארד
בוס .בוס כתב על ששה ממדי .אני אדבר על התייחסות נורמלית ופתולוגית לממדי אלה וכיצד
נית #להשתמש בשיטות של  CBTכדי לשפר את מצב המטופלי .היידגר )ואגב ,ג ויליא ג'יימס(
ג כתב על שלושה עולמות פנומנולוגיי שבה חי האד ,ואדבר על המשגת מקרה עפ"י אופי
החיי בעולמות אלה .בהרצאה יובאו מקרי הממחישי את החומר התיאורטי.
על המרצה :ד"ר משה לנזמ #הוא אב ל ,7סב ל  27וסבא רבא ל .2פסיכולוג חינוכי והתפתחותי
מדרי ,בעל רקע מקצועי התנהגותי ,שאח"כ התרחב לקוגניטיבי .בוגר קורס פסיכותרפיה
פסיכודינמית .הקי מספר שירותי פסיכולוגיי בקרב מערכת החינו הבדואית ואת המחלקה
לפסיכולוגיה בפרישטינה שבקוסובו .תושב ירוח מעל  40שנה .פעיל חברתי.
ספח ההרשמה למפגשי איט"ה בדרו

חברי איט"ה ,כולל חברי מתענייני ששילמו את דמי החבר פטורי מתשלו ,א חובה
להירש מראש למפגשי בה מעונייני אצל הגב' תימור גביש ,מזכירת איט"ה בכתובת מייל:
@itacbtisrael
gmail..com
.itacbtisrael
@gmail
עבור נרשמי שאינ חברי איט"ה ,התערי Cהוא  I 100עבור מפגש אחד ,או  I 250לכל
הסדרה ) 3מפגשי(.
לסטודנטי במקצועות טיפוליי )מאוניברסיטאות ,מכללות ותוכניות הכשרה ב CBTבחסות
איט"ה ומתמחי בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ובהצגת תעודה מתאימה( התערי Cהוא I 50
לפגישה בודדת ו  I 100לכל הסדרה.
מועד סיו ההרשמה :עד שבוע לפני ההרצאה.
נית #לשל עבור ימי העיו #באתר איט"ה  itacbt.co.ilבלשונית "תשלומי באתר" ולאחר מכ#
לשלוח במייל למזכירות לאילו ימי עיו #שילמת ומבקש/ת להירש.

נית #לשל ג בדואר .את התשלו יש לשלוח מראש למזכירת איט"ה ,הגב' תימור גביש
ת.ד ,11472 .תל אביב 6111302
אנא רשמו את השיק לפקודת איט"ה בלבד .לא לשלוח בדואר רשו

אני מעוניי/#ת להירש למפגשי CBT

בימי שיש בתחנה הקלינית של המנהל לחינו ההתיישבותי פנימייתי .רחוב שז"ר 35
בית נוע ,באר שבע
אנא ציינו את המפגשי המבוקשי:
__________ 9/3/18
 _________8/12/17מפגש שני /3/18
מפגש ראשו/12/17 #
________1/6/18
מפגש שלישי /6/18

ש פרטי ומשפחה ______________ כתובת_______________________
טלפו _______________#כתובת מייל_________________________
אנא סמ/#י בעיגול :חבר איט"ה

סטודנט  /מתמחה

אנא סמ/#י בעיגול :תשלו ב צ'ק  /מזומ / #כ"א באתר
סכו_________

אחר

