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 בהנחיית דורי לוי פסיכולוג קליני מומחה ומטפל זוגי מוסמך/  פרטים על קורס הטיפול הזוגי

 

 טיפול הוא גם גדילה אישית  

 

יעסוק בתיאוריה ובתרגול )החל כל מפגש, שעות  4מפגשים של  01הקורס בן  :שעות

  .מההרצאה הראשונה( של טיפול וייעוץ זוגי עם דגש על התערבויות המובילות לשינוי

תעודה המעידה על שעות הלימוד וההתמחות תוענק על ידי דורי לוי פסיכולוג קליני ומטפל 

 .משפחתי מוסמך

 

 

 לפני מעמ ₪ 5700  :מחיר הקורס

 

 בהתאם לסיכום מראש עם הארגון המזמין( רחובות )או לחלופין ם:מקו

 

 

מבוסס על ניסיון עשיר ומגוון בטיפול זוגי ממוקד. נתנסה בשיטות  הקורס לטיפול זוגי

התערבות המובילות לשינוי מהיר מבוססות על ניסיון קליני בעולם, נלמד טכניקות חדישות 

שיטות להתערבויות מהירות, נשלב את הטיפול המיני בהדרכות ובלימוד, פסיכולוגיה יהודית, 

 .מרחוק ועוד , השפעה טיפוליתיפול רוחני/שמאניט

. קיימת דרישה לאנשי מקצוע שיגרמו עליה מתמדת בקשיים הזוגייםבארץ ובעולם ישנה 

לשינוי. בהעדר טיפול מתאים, לצערנו, אחוז הגירושין עולה כל שנה. קיימת דרישה למטפלים 

 !עם ידע. במקביל גוברת והולכת והמודעות ללימודי ייעוץ זוגי עולה

 

 הקורסהיתרונות העיקריים של 

 ממוקדות וקבוצות לימוד יחס אישי 
 לומדות/יםהתאמת ימי הלימוד והשעות בצורה הנוחה ביותר ל 
  לומדות/יםלהתאמת קצב הלימוד 
  פרונטליתבמידה ויש שאלות/נושא לא ברור יש למי לפנות. כל הלמידה היא 
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במכון הידוע  , התמחה בטיפול זוגיפסיכולוג קליני מומחה ומטפל זוגי מוסמךדורי לוי 

לו אלטו קליפורניה, ממנו התפתח התחום של אבפנמצא ש המרכז למחקר מנטליבעולם )

קורסים טיפולי רב ונסיון בהעברת מרצה מקצועי עם ניסיון  . דורי( הטיפול הזוגי/משפחתי

ם, העביר קורסים שנתיים הרצה בכנסים השנתיים של הפסיכולוגים החינוכיי) בארץ ובעולם

, העביר קורס למטפלים משפחתיים בקליניקה במשרד החינוך ליועצות ומפקחות בכירות

מעביר לכם ידע מהמקום הידוע בעולם לטיפולים ממוקדים קצרי דורי  (.בדבלין אירלנד ועוד

גיה פסיכולוונגיעות מהשילוב עם  לימוד גישות חדשות בהתערבויות זוגיותהידע כולל . מועד

 .הטיפול המינישל שילוב  .יהודיתה

 

הקורס כולל התנסות מעשית החל מהשיעור הראשון דרך סימולציות והבאת מקרים 

מאפשרת למשתתפים לקבל ביטחון טיפולי  לנוההתנסות המעשית והממוקדת ש .להתייעצות

ייעץ להתחיל למסיימים מדגישים את הצד המעשי. המטרה היא לעזור ל בקורס .מול הפונים

תכנסו עמי לעומקם של דברים ותוכלו להפיק מכך ברגע שאני בטוח ש מה שיותר מהר.

 זכרו טיפול הוא גם גדילה אישית. .ואף לצמוח אישית מכך הרבה בדרככם הטיפולית

 

 

 

 

 

 בברכה  דורי לוי, 

 054-4990201פסיכולוג קליני מומחה ומטפל זוגי מוסמך 

 5548רישיון קליני מס 

 0854מוסמך כמטפל משפחתי מס תעודת 
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 הממוקד והמעשי בטיפול זוגי נושאי הקורס

 

 שעות. 40סהכ  שעות אקדמיות כל אחד 4מפגשים של  10  שעות:

 רחובות, יקבע לפי תיאום  יקום:מ

 

 בו יוסברו עיקרי הגישות וחלק מעשי בו נתנסה בטיפול. תיאורטיכל מפגש מחולק לחלק 

 תלוי בקצב התקדמות הקבוצההוא שיעורים ותכני ההמלצה לבגדר החומר המוצע כאן הוא 

 

  5 – 1מפגשים 

 תרפיות מערכתיות Systemic  גישת המכון למחקר מנטלי -  ( קבוצת פאלו אלטוMRI) 

 .תרפיה אסטרטגית גישת מילנו

 מילטון  וירג'יניה סאטיר החולה המזוהה ,מארקיסון מבוא לטיפול משפחתי וזוגי

  ,דון ג'קסון ,ג'יי הילי, גרגורי בייטסון במשפחה, סכיזופרניה המסר הכפול אריקסון

 וויט אפסטון. מינושין,

 הטיפול המיני. 

 "הטיפול בשלישיות וריבוי בני זוג (בואן) – הקדוש" השילוש. 

 טיפול זוגי פסיכואנליטי. 

 טיפול זוגי ביהביוריסטי . 

 (.בואן/שארף ושארף) בזוגיות יחסי אובייקט 

  בפסיכולוגיה יהודית ופרקטיקהתיאוריות הטיפול היהודי. 

 

 10-6מפגשים 

 .דרכי התערבותעם דגש על חשובות סוגיות יוקדשו ללמידה והתנסות ב

 : נעבור על הנושאים הבאים )ככל שאופי הקבוצה וקצב הלמידה יאפשרו זאת(

 דרך ההורים טיפול בילדיםה. 

 השעיר לעזאזל – החולה המזוהה.  

  ון חרדה קנאה פרנואידיות ואלימותרדנות דיכאוטבטיפול  - נפשיותהפרעות 

 .בזוגיות
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 וכיצד עובדים עם זה. מגדר הבדלי ג'נדר 

 אמנות ה- Reframing. 

 צוות השיקוף והחצנת הבעיה הגישה הנרטיבית. 

 מסרים הנסתרים חלקית בתקשורת הרגילה תקשורת"-"מטה - המסר הכפול. 

 ראיית עומק בהשלמה ובתיקון הזוגי – דפוסי זוגיות משלימים. 

 תרפיה ממוקדת פתרון גישות+ תרגול המכוונות לשינוי מהיר התערבויות ממוקדות. 

 התמכרות בזוגיות. 

 דפוסי היסטריה, ניצול מיני. מוות/מחלות/פנסיה/עזיבת ילדים - זוגיות בזמן משבר ,

 .דפוסים גבוליים

 הפרעות אכילה עם  זוגיות. 

  אישיותהפרעות זוגיות עם. 

 חירת בן מנגנוני ב, , מנגנוני בריחה/הימנעות מאינטימיותאינטימיות מינית/רגשית

 .זוג והימנעות מאינטימיות

 הבדלים בין גבר לאישה, מקור הבעיות בחוסר ההבנה של  - יהודיהטיפול ה

ההבדלים בין גבר לאישה ואיך מתקנים אותם, בינה יתרה לעומת מחשבה, מהות 

האישה, מהות הגבר, מבנה חיי האישות היהודיים, ייעוץ לדתיים, ייעוץ לחילוניים. 

 ,אישות יהודים דיבור על דברים מיניים בשפה לא מינית, הבנת מושגים בסיסיים בחיי

 .לתקווה - קווהממ

 

מי לעומקם של , אני בטוח שתכנסו עעניין והעמקהמדווחים על שהסתיימו משתתפי הקורסים 

  .דברים ותוכלו להפיק מכך הרבה בדרככם הטיפולית
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 בברכה דורי לוי

 פסיכולוג קליני מומחה ומטפל זוגי מוסמך

054-4990201 

 

 5548שיון קליני מס יר

 0854מס תעודת מוסמך כמטפל משפחתי 


