
 

 מטפלים מציגים מעבודתם  –מחדר הטיפולים  

 "טיפול רגיש תרבות"בנושא 

יום ראשון 22.3.20  

.3091- .3051  

 בית חולים רמב"ם
 אולם גרידינגר בבי"ח חולים רפפורט החדש לילדים

 
 התכנסות ורישום 15:30-16:00

 

 ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין:   16:00-16:45

 EMDRמי רוצה להיות רזה? טיפול בנערה צעירה עם אנורקסיה באמצעות 

עוסקת בייחודיות של טיפול באנורקסיה בגיל ההתבגרות, ובעיבוד מידע לא אדפטיבי הקשור לדימוי ההרצאה 
גוף, דימוי עצמי, ציפיות הסביבה וקונפליקט נפרדות/הזדהות עם האם. הצגת מקרה זו תדון באופן בו עבודת 

הפחד לאבד שליטה ומודעות, והפחד לאכזב את  -וד תאפשר התייחסות לגורמים המשמרים את ההפרעה העיב
עצמה וסביבתה הקרובה אם תשמין. כמו כן נעסוק בשאלה, כיצד ניתן להגמיש את תהליכי ה"הערכה" כאשר  

ת עליהם . נתייחס גם להיבט היחסים עם ההורים: ההישענוPC-ואת ה  NC -קשה למטופלת להגדיר את ה
 כמווסתים, בתוך יחסים של הערצה והזדהות עם אם שכפי הנראה סובלת מהפרעת אכילה בעצמה.

 
ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין, פסיכולוגית קלינית מומחית, מרכזת תחום הפרעות אכילה בתחנת העמקים, מזכירת 

 העמותה הישראלית של העמותה הישראלית לטיפול, מניעה ומחקר בהפרעות אכילה.
 

 

 :  רוטשילד- רחל דואק 16:45-17:30

 .בטראנסג'נדרית, שהגיעה לקליניקה עקב התאבדות חברה בקהילה  טיפול -  "לא הייתי שם בשבילה "

 

- , שהגיעה לקליניקה עקב התאבדות חברה בקהילה. החוזה הלא ההרצאה עוסקת בטיפול בטראנסג'נדרית 

כתוב של חברי קהילת הטראנסג‘נדרים הוא התמיכה ההדדית, שהינו מאד משמעותי באחזקת החיים הרגשיים 

מסמל את הפרת החוזה ההדדי.  -שלהם ובמיוחד כשמתבצע אירוע אובדני. המשפט ״לא הייתי שם בשבילה״ 

. בשלב השני יובאו התערבויות באירועים R-TEPבי הטיפול על פי פרוטוקול וארו שלבשלב הראשון ית 

יובאו עיבודי אירועים הקשורים לפרידה  –טראומטיים מעברה והשלכותיהם על מצבה בהווה. בשלב השלישי 

 ואינדבידואציה.



. בר אילן. מומחית בטיפול בילדים, נוער ומבוגרים , פסיכותרפיסטית. מרצה באונ   MSW –רוטשילד - רחל דואק
מחוז ירושלים. בעלת קליניקה פרטית -. ניהלה תחנה קלינית במשרד החינוך EMDR -בשיטה דינמית וב 

 ברחובות.
 
 

 הפסקה  17:30-18:00
 

 ד"ר דני קאהן וצבי ברקאי:  18:00-18:45
תוכן של דת ומחשבת יהודית  ושימוש בעולםחיבור  - אחת מהן?" EMDR-ו  –"שבעים פנים לתורה 

 שתורמת לצמיחה טיפולית בקרב קהילה יהודית דתית וחרדית. כשפה 
 

חיבור ושימוש בעולם תוכן דת ומחשבת יהודית כשפה שתורמת לצמיחה טיפולית בקרב  –תרבותיות רגישות 
תרבותי. נציע דוגמאות למטאפורות שמכבדות קהילה יהודית דתית וחרדית. נעסוק בחשיבות של רגישות וכבוד 

 ומעצימות את המטופל/ת ממחשבת ודת יהודית. לצרכי המחשה יוצג תיאור מקרה/ים קצר/ים.
 

  EMDRמוסמך מטעם   EMDR-,טריינר ב EMDR -פסיכולוג, סגן המנהל של המכון הישראלי ל -ד"ר דני קאהן 
במגוון מסגרות, כולל במכון   EMDRשנה. כיום מלמד  20אילן במשך -אירופה. לימד פסיכולוגיה באונ. בר

 ,באוניברסיטה העברית בירושלים וביחידה לתגובות קרב של משהב"ט. EMDR-הישראלי ל
 

  EMDR -,מדריך בתהליך הסמכה ואיש צוות במכון הישראלי ל EMDR-עו"ס, מטפל מוסמך ב MSWצבי ברקאי,  
טראומה, תגובות למצבי -פוסט (בין היתר)ן קשיים הכוללים .עובד עם מבוגרים, נוער וילדים הסובלים ממגוו

 . OCD-דחק, חרדה, דיכאון, ו
 
 

 שאלות, סיכום ודיון  –  19.30  -18.45
 

 ₪  60 –עלות לחברי עמותה 
 

 ₪  100  –עלות לא חברים 
 
 

 כאן לתשלום, יש ללחוץ 
 

 
 
 

https://pay.tranzila.com/emdr5

