
פסיכולוגיה תהליכית  : הזמנה לחיים

ויישומיה במערכות רפואיות  
בכפר ציפורי בציפורי שבגליל( ימים4מודולים של 5)חודשים 15קורס בסיס בן 

לתחום ה.קשוראו ת.שעובדשמיועד לכל מי , אנו שמחות מאד להציע  קורס בסיס חדש בפסיכולוגיה תהליכית

מחלות ומעברים  , בעבודה עם סימפטומים, נפש-במודעות גוףת.מעוניינאו /ו, הפליאטיביהבריאות והטיפול 

ההכשרה מתאימה גם  . וארגונים בתחום הבריאותמערכות , קהילות , כמו גם בעבודה עם משפחות, בחיים

.ללמוד את הגישה לצרכי התפתחות אישית ולתמיכה בבני משפחהות.המעוניניםנשים.לא

מידע כללי

מוקד  . לב התפישה של הפסיכולוגיה התהליכית היא העבודה על מיצוי הפוטנציאל האישי והיצירתי שלנו

ובמקביל סיוע ותמיכה  , ההכשרה יהיה לפיכך הכרת התחושות הפנימיות והעמוקות ביותר של מי שאנחנו

חשיבה  , נלמד כלים לסיוע והתערבות. ועבודה עם המערכת הבריאותית במובנה הרחב ביותרות.באחרים

עבודה ברמה העמוקה של התודעה  , מיינדפולנס, עבודה עם חלומות, ערוצית-מודעות רב, תקשורת, מערכתית

.  וגם על הקשר בין מודעות עצמית וסוגיות הקשורות למערכת הבריאותית ולחברה כולה

:בקורס נלמד

איך לזהות ולעבוד עם אינפורמציה ודפוסים החבויים בתוך הסימפטומים והמחלות שלנו ועם מצבי תודעה  •

םומרוחקיחלופיים 

חלומות ותהליך האינדיבידואציה שלנו, קונפליקטים, משברים ומעברים בחיים, על הקשר בין סימפטומים כרוניים•

כוח ודיכוי, כולל מבני דרג, אישיות וחברתיות מסביב לטראומה וחולידינמיקותעל •

וארגוניםנשים.מאכלים ותפישות שיאפשרו לנו להבין את מבנה התהליך ולעבוד בצורה מדויקת עם פידבק •

איתם ובתוכםות.עובדיםהמערכות והארגונים שאנחנו , נשים.האלהיות יותר גמישים וזורמים בעבודתנו עם •

מבנה הקורס

יאפשר למידה ותרגול של ארגז הכלים של הפסיכולוגיה התהליכית ויישומו  ו, חודשים15מתפרש על פני הקורס

דיונים ותרגול  , תרגול מעשי בזוגות ובקבוצות קטנות, יהיו מושגים תיאורטיים. בשדה המקצועי ובאופן אישי

.  הנחייה במליאה כמו גם התבוננות אישי ועבודה פנימית

מינימום  )ליישם את הנלמד בעבודה ובבית לכןםולתרגל בקבוצת תרגול על מנת לעזור להפגשבקורס יש חובה 

.ויהיה מפגש הדרכה לקבוצת התרגול אחרי כל מודול( אחת לשבועיים לאורך הקורס

אותם יש לקבוע ולשלם  , סקייפמפגשי הדרכה אישיים או באמצעות 5במהלך הקורס תדרשו למינימום של 

.להשלמת החובות תתבקשו לכתוב עבודות קצרות במהלך הקורס ובסיומו. בנפרד

.תעודהתנתןבכל דרישות הקורס ים.לעומדות

מנחות

שמעוניורטהיימרמיכל 
C.P.W.  ,מייסדת  . מוסמכת בפסיכולוגיה תהליכית

מורה  , שותפה של תכנית ההכשרה הישראלית

,  שנה בגישה עם יחידים20עובדת מזה . ומדריכה בה

מלמדת ומדריכה סטודנטים בארץ , משפחות וקבוצות

פרסמה לראשונה בעברית  תרגמה ו2015ב . ל"ובחו

"לעבוד עם הגוף החולם“, מינדלארנולד ספר של 

www.michalpw.co.il

קירסטן וסרמן
מוסמכת בפסיכולוגיה  , .C.P.W, פסיכולוגית קלינית

מייסדת  . מנחת קבוצות ומורה בינלאומית, תהליכית

שותפה של שרות ייעוץ פסיכולוגי לנשים עם סרטן שד  

של שרות ייעוץ  וח האוניברסיטאי בבון"מולד בביה

סוציאלי לנשים לפני ואחרי הפלה ואובדן הריון  -פסיכו

פרסמה ספרי לימוד  . ח האוניברסיטאי בבון"בביה

.ומאמרי מחקר בתחום

www.kirsten-wassermann.de

הארגון הבינלאומי של  - IAPOPשתינו מוסמכות של 

ובעלות  (  (www.iapop.comהפסיכולוגיה התהליכית

הקורס נולד מתוך  . רב ואהבה גדולה לתחוםנסיון

,  והכלים שלנוהנסיוןהתשוקה להעביר הלאה את 

עבודתנו  לשמעשירים ומעניקים חיוניות רבה 

.  משפחותינו ולחיינול, בקליניקה

http://www.michalpw.co.il/
http://www.kirsten-wassermann.de/
http://www.iapop.com/


תיאוריה ומושגי יסוד בפסיכולוגיה תהליכית–ויישומיו הגופחלום: 1מודול 

לעקוב  המציאות ודרכים נלמד את מושגי היסוד ואת הכלים הבסיסיים שמשמשים אותנו בעבודה עם רמות שונות של 

המודול יכלול  (. יחסים והעולם, תנועתי, חישתי, שמיעתי, ראייתי)אחרי ולעבוד עם זרימת התהליך בערוצים השונים 

במערכות יחסים או  , בין אם היא בגוף, גם עבודה עם פידבק ועבודה עם הפוטנציאל המצוי בכל הפרעה בחיינו

.  בחלומות

נפש ולשינוי-דלתות למודעות גוף–סימפטומים כרוניים ומחלות : 2מודול 

מסכנות חיים שהן חלק מתהליכי ההתפתחות  ובדינמיקותבטראומה , במודול הזה נתמקד בתהליכים ארוכי טווח

.ים.באחרותהעבודה והתמיכה שעולים בתוכנו בזמן הרגשות והתגובות כולל עבודה עם . איתןואיך לעבוד , שלנו

מצבי תודעה חלופיים ומרוחקים ועבודה עם אבל–לחיות ולמות : 3מודול 

ואיך לתקשר עם אנשים במצבי (  (meta-skills)במודול זה נלמד על העמדות הרגשיות שמאחורי השימוש בכלים 

בעמדות נתבונן . במצבי אבל ואובדןנשים.אגם עבודה עם נלמד . ומצבי תודעה חלופיים, שלבי סוף החיים, קומה

הרוחני  למימד,החייםאתיות שקשורות למשמעות ובסוגיות הפליאטיביותפישות של המערכת הרפואית והטיפול 

.  והמערכת כולהות.המטפלים, עם המשפחותולעבודה 

כלי לסייע ולתמוך בעצמנו ובאחרים-ה–עבודה פנימית : 4מודול 

היא מאפשרת לנו לשים לב ולעבוד עם  . עבודה פנימית היא תרגול המודעות ודרך להעמיק את תשומת הלב שלנו

נלמד לתמוך ולסייע  . הקשיים הפנימיים והחיצוניים שלנו על ידי עבודה אקטיבית עם הקושי והחוויה הפנימית שלנו

נלמד גם איך חיי העבודה והמעורבות שלנו בעולם מפתחים את המודעות העצמית ואת . לעצמנו במצבים מאתגרים

.המיומנויות שלנו

קולקטיביות במערכות רפואיות ובחייםדינמיקות: 5מודול 

כולל ההבנה  . המשפחתיות וההיסטוריות של התהליכים, דוריות-הבין, במודול זה נחקור ונעמיק בפנים התרבותיות

והכלים  , של כוח ודרג ושל דיכוי מופנםהרבדים -רבותהדינמיקות, של חווית הדיכוי וההדרה שקשורה למצבי חולי

.מורכבת זווהמיומנויות הנדרשים לעבודה 

פסיכולוגיה תהליכית  

.  ב"פסיכולוג יונגיאני ופיזיקאי מארה, מינדלי ארנולד "פסיכולוגיה תהליכית היא גישה מבוססת מודעות שפותחה ע

.  וכיצד הם משפיעים על בריאותנו, מערכות יחסים וחברה, הגישה מאפשרת הבנה ייחודית של הקשר בין פסיכולוגיה

-שאותם אנו נוטים להדחיק -מאפיין ייחודי של הגישה היא הדרך שבה היא מתייחסת לכל הפרעה או קושי בחיינו 

, היא פלטפורמה רחבה ומרגשת שמחברת בין הגוף והנפש. יצירתי וחיוני להתפתחותנו, כאל פוטנציאל משמעותי

.ים.פועלותונותנת לנו כלים לעבודה עם המערכות שבהן אנו , האישי והקולקטיבי

על תרומתו פורצת הדרך בתחום מהאגודה ( (Pioneer Award)בפרס החלוץ מינדלזכה ארנולד 2012-ב

.האמריקאית לפסיכותרפיה גופנית

:תאריכים

,  לאוקטובר26-29, 17:00’ יום א-10:00’ יום ה: 1מודול 

2017

2018, לפברואר8-11, 17:00’ יום א-10:00’ יום ה: 2מודול 

2018, ליוני14-17, 17:00’ יום א-10:00’ יום ה: 3מודול 

,  לאוקטובר11-14, 17:00’ יום א-10:00’ יום ה: 4מודול 

2018

,  לפברואר14-17, 17:00’ יום א-10:00’ יום ה: 5מודול 

2019

:הרשמה

-טלפון להתקשרות ל. כתובת ומס, נא לשלוח מייל עם שם

eymich@gmail.com
או טלפון לצורך מתן מידע  סקייפאנו ניצור קשר ונקבע פגישת 

.  נוסף וכדי לבדוק יחד שהקורס מתאים לך

לשם  . במקרה של קושי כלכלי ישנה אפשרות מוגבלת למלגות

.מכתב קצר לגבי מצבך הכלכלילשלוח נא , כך

:עלויות

כ  "אח. 27/9/17ח עד "ש6900(: מודולים5)עלות הקורס 

.ח"ש7400יעלה הקורס 

.חודשים או לפני כל מודול14-לשלם בתשלומים לאפשר 

לפני שמתחייבים לכל  , בנפרדלהרשםלמודול הראשון אפשר 

.  הקורס

כ יעלה  "אח, 27/9/17ח עד "ש1400: מחיר המודול הראשון

.ח"ש1500המודול 

תלוי בגודל הקבוצה ובתפוסה  , למודול₪ 500-750בין : מגורים

(שלושה/ זוגי)לחדר 

ערוך ומותאם לשומרי שבתהמקום 

ח"ש100: דמי רישום שלא יוחזרו

ח  "ש200: פגישת הדרכה אישית

:שפות

בעברית ויהיה  ינתנוהתרגילים . נדרש יידע סביר באנגלית

.תרגום לפי הצורך

time.myearth@gmail.com

mailto:eymich@gmail.com

