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 לו״ז תשפ"א  -בית ספר לפסיכותרפיה לטיפול בילדים ונוער 

 

 שעות                    מרצה                             שם הקורס                          שנה/סמסטר 
 

 11:30-10:00    יעל שרוני         החשיבה הפסיכואנליטית של פרויד    שנה א׳ סמסטר א׳

   על ההתפתחות הפסיכוסקסואלית                             

 והמודלים של הנפש                             

                                       

 13:15-11:45          הדר קמפינסקי                   היבטים מרכזיים בחשיבה    ׳שנה א׳ סמסטר א

 ההתפתחותית והקלינית של                             

 מלאני קליין                              

 

  15.15-13.45      מדריכים קבוצתיים                                 סמינרים קליניים    ׳שנה א׳ סמסטר א

 

 ד״ר חגי מעוז  -אבחון פסיכיאטרי  -סדנת חורף 

 

  11.30-10.00          ד״ר קובי סגל        תהליכי  -בפסיכותרפיה מושגי יסוד     שנה א׳ סמסטר ב׳

 העברה והעברה נגדית והסטינג                             

  בקליניקה של ילדים                             

 

 .13.15-4511              רוני שפירא                 החשיבה הקלינית של ויניקוט     שנה א׳ סמסטר ב׳

 על ההתפתחות הרגשית של התינוק                              

 והילד                              

 

  15.15-13.45    מדריכים קבוצתיים                                 סמינרים קליניים      שנה א׳ סמסטר ב׳

 

 דפנה איתן -מצד האם   -  סדנאות קיץ

 שרון קורן לזרוביץ  -  תיאוריה וקליניקה -שנדור פרנצי                      

 

 11.30-10.00    קומורניק -מיכל הסל        פסיכופתולוגיה של ילדים בהיבט      שנה ב׳ סמסטר א׳

 התפתחותי דינמי                               

 

 13.15-11.45    לובושיץ -ניני חמיצר              תהליכי פרשנות בהתפתחות     שנה ב׳ סמסטר א׳

 הטיפול במשחק מקליין לויניקוט                              
 

 15.15-13.45      מדריכים קבוצתיים                              סמינרים קליניים      שנה ב׳ סמסטר א׳
 

 גולי פורת  -טכניקת הסקוויגלס  - סדנת חורף
 

 11.30-10.00          ענתי -לילך דורון               טיפול במתבגרים בחשיבה       סמסטר ב׳ שנה ב׳

                      ויניקוטיאנית                               

 

 13:15-11:45   סמדר שטיינבוק         תפיסת העצמי מנקודת מבט של         ׳שנה ב׳ סמסטר ב
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 סטרן, ויניקוט וקוהוט                                 
 

 15.15-13.45        מדריכים קבוצתיים                            סמינרים קליניים       שנה ב׳ סמסטר ב׳

 

 רותי ויינברג  -אוטיזם  -  סדנאות קיץ

 ד״ר קובי סגל -חלומות של ילדים                     
 

  11.30-10.00                 ד״ר ירי גבעון              עבודה עם הורים ומערכות     סמסטר א׳שנה ג׳ 

 מנקודת מבט ויניקוטיאנית                                 

   

 13:15-11:45        אמיתי -ד״ר גלית בן      מצבי טראומה מורכבים וביטויים     שנה ג׳ סמסטר א׳
 לילך הראל, עדי אלפא                 בטיפול בילדים ובני נוער                                

 לובושיץ-ניני חמיצר                                                                                 

 

 

 15.15-13.45          מדריכים קבוצתיים                            סמינרים קליניים       שנה ג׳ סמסטר א׳
 

  מתוך מחקר על עוברות ועל תחילת החיים -ראשית חיי הנפש    -  סדנאות חורף

 יעל רונן  -ומתוך הפסיכואנליזה                         

 וחווית הלידה בתוך השדה  ההוויה הטרום עוברית, העוברות                       

 אביגיל שחר  -ההתייחסותי הבראשיתי                        

                 

 11.30-10.00          שילוח -חמוטל רז   תינוק  -הורה סוגיות מרכזיות בטיפול     שנה ג׳ סמסטר ב׳

 

 13.15-11.45                     שומן ענת         מצבים מנטליים ראשוניים       שנה ג׳ סמסטר ב׳

                              

                               

 15.15-13.45        מדריכים קבוצתיים                              סמינרים קליניים       שנה ג׳ סמסטר ב׳
 

     ד״ר מאיר שטיינבוק  -היבטים רגרסיביים ילדיים בטיפול במבוגרים   - סדנאות קיץ 

 שרית גדעוני  -הפרעות קשב                     

 

                      

  


