
הטיפול הממוקד: כיצד נגביר 
את האפקטיביות של הפגישה 

הטיפולית? דיאלוג בין גישות
יום שישי 13/11/20 

08:30-13:00 
יום עיון מקוון 

08:30-09:00    הרצאת מבוא: תופעת ה-sudden gains בפסיכותרפיה – סקירת מחקר / ד"ר אלעד ליבנה
ההרצאה תסקור תהליכי שינוי בפסיכותרפיה מנקודת מבט מחקרית, תוך התמקדות בשאלת הטיימינג של השינוי וגורמים המקדימים לו ומנבאים אותו. 

09:00-09:50    טיפול קבלה ומחוייבות ממוקד (FACT) – עקרונות וכלים טיפוליים / ד"ר אנה גולדברט
טיפול בקבלה ומחויבות ממוקד (FACT) הינו מודל קצרצר הנשען על האחות הגדולה ACT. גישה זו נוסדה על ידי ד"ר קירק סטרוסהאל וד"ר פטרישיה רובינסון 
ועוצמתיות,  קצרות  והתערבויות  המשגות  לבנות  מאפשרת  הגישה  למענה.  זוכה  תמיד  לא  אשר  רחבה,  מרפאתית  לאוכלוסייה  ראוי  טיפול  לאפשר  במטרה 
והן  עצמה  בפני  העומדת  כגישה  הן   FACT-ב להשתמש  ניתן  כיצד  נלמד  בהרצאה  והתערבות.  מודעות  פתיחות,  לתהליכי  מוטיבציה  בהגברת  המסייעות 

כהתערבויות שניתן לשלב בטיפולים קיימים במגוון אסכולות. 

09:50-10:10    הפסקה

10:10-11:00    הטיפול הפסיכולוגי במפגש יחיד – מה עושים כאשר הזמן קצר והמלאכה מרובה? / ד"ר משה טלמון
המרצה יציג את הגישה אותה ייסד, מודל הטיפול הפסיכולוגי במפגש יחיד (SST: Single Session Therapy). דרך סקירת ממצאים מחקריים על שכיחות, 
יעילות ושביעות רצון בטיפולים חד פעמיים ננסה להשיב על השאלה "איך להפיק את המירב מכל פגישה טיפולית?". נשווה את המודל אל מול גישות טיפוליות 

המתכתבות עמו ונברר איך עושים את זה ומה נשאל ונגיד כאשר הזמן קצר והמלאכה מרובה?

11:00-11:50    "הישארי עם זה והישארי איתי" – האצה של טיפול דינאמי באמצעות העמקה של החוויה הרגשית / גב' נטע עופר
ההרצאה תכלול הצגה בסיסית של עקרונות שיטת ה-AEDPת(Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy), אותה ייסדה דיאנה פושה 

בשנת 2000. 
שיטת טיפול זו היא שיטה אינטגרטיבית שמשלבת טיפול חווייתי (עבודה עם גוף, דמיון, משחק תפקידים ועוד) עם חשיבה וניתוח דינמי מעולם הפסיכואנליזה 

ההתייחסותית. ההתמקדות היא בהחייאת החוויה הרגשית של המטופל ועיבוד שלה באופן חדש, המקדם ריפוי. 
ההרצאה תתמקד בעבודה של שהייה עם המטופל בחוויה רגשית קשה עד לעיבודה והטרנספורמציה הרדיקלית שהיא יוצרת. ישולבו קטעי וידאו מפגישה עם 
מטופלת סביב חרדה ופחד בראשית תקופת הקורונה. בפגישה נראה כיצד ההישארות של המטפלת עם המטופלת ברגשות החרדה והפחד (במקום להבין, 

להגדיר או לפרש אותם), מאפשרת עיבוד עד תום של רגשות אלה שעוברים טרנספורמציה לתחושה של שלווה וכוח. 
**** על מנת לשמור על חיסיון ועל פרטיות המטופלת, קטעי הוידאו ייחתכו ולא יופיעו בהקלטות למשתתפים. תינתן הזדמנות נוספת לצפייה 

ישירה בהרצאה, כולל קטעי הוידאו ****

11:50-12:10    הפסקה

12:10-13:00    פאנל מסכם בהשתתפות המרצים והקהל

על יום העיון מרבית ההכשרה הפסיכותרפויטית מתמקדת בטיפולים ארוכי טווח. עם זאת, הנתונים 
מראים כי אורכו הממוצע של טיפול נפשי נע בין 8 ל-10 פגישות וכי כרבע מהמטופלים מסתפקים בפגישה אחת 
או שתיים. בניגוד לאינטואיציה, כאשר מטופלים אלו נשאלים מדוע הפסיקו להגיע לטיפול, חלקם משיבים כי הם 

קיבלו מענה לבעייתם ולא הרגישו צורך לחזור שוב.

יום עיון זה יעסוק בשאלה החשובה והמעשית – כיצד ניתן להגביר את האפקטיביות של הפגישה הטיפולית. זאת, 
מתוך דיאלוג בין גישות מזרמים שונים, המחזיקים בהנחות יסוד אחרות בנוגע למהות הפתולוגיה ולדרכי הריפוי.

תוכנית יום העיון



.Zoom-יום העיון יועבר באמצעות תוכנת ה
עלות יום העיון: 120 ₪. היום יוקלט ולנרשמים תהיה אפשרות לצפות בו עד ה-13/12/20. 

לפיכך, לא ניתן יהיה לבטל הרשמה.   
https://tinyurl.com/y4zwv7ok :להרשמה

connect@galtherapy.com :לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לשלוח מייל לכתובת

על המרצים:

גב' נטע עופר
פרופ'  עם  ביחד  הקימה   .AEDP-ל הבינלאומי  המכון  מטעם  מוסמכת  ומטפלת  מדריכה  חינוכית,  פסיכולוגית 
אסתר כהן את קהילת מטפלי AEDP ועמדה בראשה בהתהוותה. חברת סגל בבית הספר החדש לפסיכותרפיה 
 AEDP-של המרכז הבין תחומי ושל המרכז לבריאות הנפש של בית החולים גהה, שם היא מלמדת קורסים ב

ובטיפול בטראומה. מטפלת בקליניקה פרטית בשריגים ובתל אביב. 

ד"ר משה טלמון
ומדריך  מומחה  ועדכניות.  מתקדמות  טיפול  שיטות  של  במגוון  ניסיון  שנות   30 מ  יותר  עם  קליני  פסיכולוג 
מלמד  תל-אביב.  אוניברסיטת  של  הבין-לאומית  בתוכנית  בכיר  ומרצה  ובפסיכו-דיאגנוסטיקה,  בפסיכותרפיה 
ההוויה  טיב  בחקר  שני  לתואר  מחקרי  סמינר  ומנחה  חיובית  ובפסיכולוגיה  בפסיכותרפיה  מתקדמות  שיטות 

והאושר בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית ת"א-יפו.   

ד"ר אנה גולדברט
מוסמכת.  ביופידבק  מטפלת  התנהגותי,  קוגניטיבי  בטיפול  מומחית  מומחית,  ורפואית  חינוכית  פסיכולוגית 
יו"ר-משותף של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית (איט"ה), מרצה בתוכניות ההכשרה 
וייעוץ  לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. בעלת קליניקה פרטית ברחובות. מנהלת שותפה, "מכון גל לפסיכותרפיה 

ממוקד".

ד"ר אלעד ליבנה 
פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, מרצה סגל חוץ בביה"ס למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי פרס ברחובות. יו"ר 
בגישה  ומבוגרים  נוער  בני  בילדים,  מטפל   .(ACT של  העולמי  הגג  (ארגון   ACBS של  הישראלי  הסניף 
שותף,  מנהל  נס-ציונה.  הנפש  לבריאות  במרכז  החוץ  ובמרפאות  בנס-ציונה  פרטית  בקליניקה  אינטגרטיבית 

"מכון גל לפסיכותרפיה וייעוץ ממוקד".

https://tinyurl.com/y4zwv7ok
connect@galtherapy.com

