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ברכות מאת 
פרופ' אסתר כהן

פורום אמפטי"ה - מחלום וחזון, להגשמה



הפורום הפסיכולוגי לייעוץ ולטיפול בהורים מהווה בית
מקצועי לפסיכולוגים ולפסיכותרפסטים המנוסים העוסקים

בתחום העבודה הטיפולית עם הורים והורות.

הפורום פועל לקדם, לפתח ולהעמיק את ההכשרה בתחום
ולהוות מרחב שיח למגוון תיאוריות וגישות התערבות, ייעוץ,

הדרכה וטיפול בהורים.

אנו פועלים מתוך תפיסה אינטגרטיביות השואפת לשיפור
מענה לנשות/אנשי המקצוע בשדה הציבורי ובקליניקה

הפרטית.

כאנשי מקצוע המעורבים בחברה בה אנו חיים, אנו רואים ערך
בהרחבת והעמקת השירות הניתן בסיוע פסיכולוגי להורים

בחברה בישראל.

פורום אמפטי"ה - מחלום וחזון, להגשמה
החזון שלנו



פורום אמפטי"ה - מחלום וחזון, להגשמה
פלטפורמות חשיבה, העמקה, התמקצעות

בעבודה טיפולית עם הורים

קבוצות הדרכה ולמידת עמיתים
 הנפגשות  אחת לשבועיים

פרסום מאמרים מקצועיים

מרחבי חשיבה ודיון מקוונים

ימי עיון, הכשרות והשתלמויות

הנגשת הפרופסיה לקהל הרחב

פנים אל פנים אונליין

קבוצות ווצאפקבוצת פייסבוק

דיונים

הודעות
תפוצת מייל

יום עיון
מינקות ועד בגרות

המודל הפסיכודינמי
לטיפול בהורות

ובהורים

פסיכואקטואליה
כתבי עת ישראליים מקצועיים

הנגשת מאמרים של אנשי מקצוע במסגרת הפורום

פרוייקט קמפוס איי אלעמוד פייסבוק לציבור

מה יצרנו בתש"פ?



פורום אמפטי"ה - מחלום וחזון, להגשמה
מבחר גופים ופרוייקטים איתם עבדנו בשיתוף פעולה



פורום אמפטי"ה - מחלום וחזון, להגשמה
יום עיון "מינקות ועד בגרות: פסיכולוגיה פוגשת הורות"

ספטמבר 2019



פורום אמפטי"ה 

פרוייקט מטפלים בהורים ביחד בימי הקורונה

מערך תמיכה למטפלים
קו תמיכה והתייעצות פרטני קבוצה לשיתוף וחשיבה

מבחר אירועים מפרויקט זה:



פורום אמפטי"ה 

פרוייקט מטפלים בהורים ביחד בימי הקורונה

מערך תמיכה למטפלים
קו תמיכה והתייעצות פרטני קבוצה לשיתוף וחשיבה

מבחר תגובות של משתתפים, באנונימיות לצורך שמירה על הפרטיות



פורום אמפטי"ה 

פרוייקט מטפלים בהורים ביחד בימי הקורונה

מערך תמיכה למטפלים
קו תמיכה והתייעצות פרטני קבוצה לשיתוף וחשיבה

תודה לחברי הפורום אשר התנדבו לענות בקו החירום

סמדר זהר

פרופ' נורית ירמיה
שרון צונץ

חיה ספויקוני

אודי בק

רונית ברימן

מרגלית כהן

אורית נבו דלאל

רותם פוקס

אביטל טהרלב

לימור כתב רוט

אריה טבעון

ויויאנה כ"ץ

שיר רימון

ענת קירשנברג אבי גירלי

יאנה סיני

רננה אופקאנה קסטל

ברק בוגנים
שירה כהן בטח

דנה לוסטמן לוי
הילה קלעי נובוטני

ד"ר טלי גב

שרית שרם יבין

מיכאל שטיינר

וסייעו לקידום המחשבה במסגרת הפורום

נירה ספורטא ריבנר

יפית חסן

קרן ריבקין נודלמן

שלמה נדלר

דר' דליה אלוניפרופ' אסתר כהן



פורום אמפטי"ה 

פרוייקט מטפלים בהורים ביחד בימי הקורונה
מערך תמיכה למטפלים

שיתוף  פעולה עם  הסתדרות הפסיכולוגים



פורום אמפטי"ה 
השתלמות בנושא המודל הפסיכודינמי 

לטיפול בהורות ובהורים
מוכרת על ידי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל



פורום אמפטי"ה 
השתלמות בנושא המודל הפסיכודינמי 

לטיפול בהורות ובהורים
מוכרת על ידי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל



פורום אמפטי"ה 
השתלמות בנושא המודל הפסיכודינמי 

לטיפול בהורות ובהורים
מוכרת על ידי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל



פורום אמפטי"ה 
השתלמות בנושא המודל הפסיכודינמי 

לטיפול בהורות ובהורים
מוכרת על ידי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

השתלמויות תשפ"א בנושאי העבודה
הטיפולית עם הורים כבר בתנור...



פורום אמפטי"ה 
התמודדות הורים עם פחדים וחרדות של ילדים
קורס במסגרת ישראל דיגיטלית, קמפוס איי אל

כנציגי משרד הבריאות

הנלמד בקורס:

הבנה של הפחד והחרדה בחיי הילד.

תפיסת תפקיד ההורה בהתמודדות עם חוויות פחד וחרדה בקרב פעוטות, ילדים ובני נוער.

זיהוי סימפטומים של פחדים וחרדות.

אופן ההתמודדות עם פחדים וחרדות, בדגש על מצבים נפוצים.

תיאור:

כל הילדים חווים פחדים וחרדות ברמות מגוונות ובשלבים שונים בחייהם:

מהו תפקידנו כהורים כאשר ילדנו חווה פחד או חרדה? כיצד מזהים זאת גם כשהילד לא מדבר על כך?
מהן הגישות הפסיכולוגיות הנפוצות המסבירות את הפחד והחרדה? כיצד נכון להתייחס לפחד שאיננו
תואם את המציאות או אף דמיוני? אילו טעויות נפוצות אנו עושים שדווקא מעצימות פחד וחרדה ומתי

נכון ללכת לייעוץ מקצועי?

קורס זה עונה על השאלות הללו תוך התייחסות לגישות הפסיכולוגיות הנפוצות לטיפול בפחדים וחרדות
וכן לפן המעשי.

תפקידנו כהורים (ואף מי שעובד עם ילדים במסגרות השונות), משמעותי בכל הקשור לפחד וחרדה
בקרב ילדים: יש לנו אפשרות לזהות סימפטומים (מילוליים ולא מילוליים), לטפל בנושא בגזרה שלנו

ובמידת הצורך להוות גורם משמעותי בתהליך טיפולי אצל איש מקצוע.

הקורס משלב התייחסות לגישות הפסיכולוגיות המסבירות את מקור הפחד והחרדה ומציעות אופני
התמודדות. בנוסף הקורס מעורר בקרב הלומד חשיבה על עצמו ועל ילדיו כחלק מניתוח מקרים נפוצים

בגיל הרך, גיל בית הספר וגיל ההתבגרות.

מנחי הקורס: ד"ר דרור אורן והדס רון גל



פורום אמפטי"ה 

תודה למובילי הקבוצות

קבוצות למידה תש"פ

ד"ר דרור אורן

ינון שמשינס

אריה טבעון

מיכל הלפרין

רחל שטאוב-גרינפלד

שרית שרם יבין הדס רון גל

ד"ר דפנה כצנלסון-בנק

אפרת פרץ תומר

תמר גרין בלייר

רותם פוקס



פורום אמפטי"ה 
ומה מביאה איתה השנה הבאה?



הבית המקצועי למטפלים בהורים

קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים תשפ"א

כרמיאל
ד"ר דרור אורן
ימי שני 18

יובלים
ג'ו ישי

ימי ראשון 19

עמקים
עדי פרי

ימי רביעי 16

חיפה
ינון שמשינס

ימי ראשון 20:30

אבן יהודה
אריה טבעון
ימי  שני 20

רמת השרון
מרב שלם

ימי שלישי 11

תל אביב
רונית ברימן
ימי רביעי 20

ירושלים והסביבה
רחל שטאוב גרינפלד

ימי שלישי 20:30

רחובות
ד"ר יעקב יבלון
ימי ראשון 19

אילת והערבה
רותם פוקס
ימי שני 21

דינמי מכוונן שינוי
ירדנה גנץ

ימי שלישי 14

קשיבות וחמלה
פרופ' נורית ירמיה
 ימי שלישי 12:30

ויסות
שרית שרם יבין
ימי חמישי 10

הגיל הרך
הדס רון גל

ימי שני 20:45

קבוצות אונליין
בדגשים יחודיים:



מערך קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים 
ת ו י ר ו ז י א ת  ו צ ו ב ק א  " פ ש ת ה  " י ט פ מ א

כרמיאל
ד"ר דרור אורן

חיפה

פסיכולוג קליני וחינוכי, מדריך מוסמך בשתי החטיבות. מוביל משותף לפורום אמפטי"ה
מרצה בארץ ובעולם, מלמד ומדריך בתוכניות לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית של
הפקולטה לבריאות ורווחה באוניברסיטאות חיפה ולימודי המשך של ביה"ס לעו"ס בתל אביב

ובלימודי פסיכולוגיה חינוכית בתל-חי. מומחה לעבודה טיפולית עם הורים ומפתח המודל לטיפול
דינמי בהורים. מחבר הספרים: הורות במחשבה שנייה, הורות יחידנית- לגדל ילד לבד ומפתח שותף

למשחק הטיפולי - מדברים גירושים. קליניקה לטיפול ולהדרכה בכרמיאל

 

כרמיאל ימי ב 18:00ד"ר דרור אורן

פסיכולוגית קלינית בכירה. מטפלת במבוגרים, נוער, גיל הרך והורים
 מדריכה צוותים רב מקצועיים במסגרות קהילתיות מגוונות ובבית חולים

עוסקת בכתיבה על הורות ומדיום בטיפול
מלמדת על טיפול בהורים בפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, באוניברסיטת חיפה

עבודה עם הורים עבורי, היא הניסיון לאפשר למה שלעתים נחווה כתפקיד בלתי אפשרי
להיות מעט יותר אפשרי

 

יובלים ימי א 19:00 ג'ו ישי

עמקיםעדי פרי
 פסיכולוג התפתחותי מומחה-מדריך,  אחראי תחום פסיכולוגיה התפתחותית בקופת חולים כללית מחוז צפון

ופסיכולוג אחראי במכון התפתחות הילד טבריה, מדריך ומרכז את התחום ההתפתחותי בתחנת העמקים, מדריך
בעמותה לילדים בסיכון, מלמד ומרצה בנושאי אבחון וטיפול פסיכולוגי, עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

ומשפחותיהםעם מומחיות מיוחדת לתחומי לקוית למידה, קשב והפרעות תקשורת

הקבוצה תעסוק בעבודה עם הורים לגיל הרך

ינון שמשינס
פסיכולוג קליני מדריך ועובד סוציאלי קליני

בעל ניסיון רב בעבודה טיפולית קלינית עם מתבגרים, צעירים ומבוגרים ובתחום
העבודה עם הורים. מטפל בכל טווח הקשיים וההפרעות הרגשיים.

מטפל ומדריך בבית החולים הלל יפה ובקליניקה פרטית בחיפה (אזור מרכז הכרמל)

'עם הולדת ההורות, נולדת האשמה'

ימי א 20:30 חיפה

ימי ד 16:00



כרמיאל
ד"ר דרור אורן

חיפה

מערך קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים 
ת ו י ר ו ז י א ת  ו צ ו ב ק א  " פ ש ת ה  " י ט פ מ א

פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי, מדריך ומנחה קבוצות יועץ ארגוני, היפנותרפיסט למשפחה, זוגות או
קבוצות, מנהל את מכון טבעון ומפתח "שיטת טבעון לבניית סמכות שלמה " – ובניית מנהיגות פסיכו חינוכית

טיפול ובניית סמכות בשפה מובנת ומשותפת בין מטפל למטופלים, בין הורים ונערים ובמערכות חינוכיות.
ממקימי כפר הנוער "נירים",  שמיישם את "הסמכות השלמה" כשיטה מערכתית וכשפה משותפת:  לנערים
לצוות ולהורים. מרצה, מדריך ומכשיר מזה שנים  פסיכולוגים מטפלים, מנהלי תחנות  שפ"ח וברה"ן ובחינוך

מיוחד,  באקדמיה ובשטח הקליני. יועץ מדריך ומלווה הקמת מסגרות טיפול לילדים ולמשפחות בסיכון, לנפגעי
טראומה, ולקבוצות הורים שכולים

אבן יהודה ימי ב 20:00  אריה טבעון

פסיכולוגית קלינית וחינוכית מומחית, מדריכה בשני התחומים. בעלת ותק בעבודה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים
וארגונים פסיכולוגיים, עבודה טיפולית עם ילדים, בני נוער, מבוגרים והוריםליווי צוותים חינוכיים וטיפוליים

לשעבר מנהלת היחידה הקלינית, ומדור פנימיות בשפ"ח תל אביב-יפו. כיום עובדת בקליניקה פרטית 
למעלה מעשור, מנחה ומלמדת קבוצות פסיכולוגים בנושא עבודה טיפולית עם הורים, בהשתלמויות שנתיות,

ובכנסים של פסיכולוגים חינוכיים והתפתחותיים. גישתי אינטגרטיבית מבוססת על הבנה דינמית, בשילוב מגוון
גישות תיאורטיות וקליניות לעבודה טיפולית עם הורים

תל אביב רונית ברימן

ימי ג 11:00 רמת השרוןמרב שלם
פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. קליניקה פרטית ברמת השרון. בעלת נסיון בעבודה קלינית ציבורית.

לשעבר,מנהלת המרפאה להדרכת הורים בתל השומר . עבודתה במרפאה כללה ניהול שוטף של המרפאה, ישיבות
 צוות, הדרכות פרטניות, הדרכות קבוצתיות, טיפולים פרטניים עם הורים וטיפולים קבוצתיים עם הורים

עוסקת בטיפול דינאמי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי במבוגרים ומתבגרים, טיפול בהורות של
פרופ' אסתר כהן, בשילוב עם שיטת אייכה של ד"ר איתן לבוב, וההתנגדות הלא אלימה של פרופ' חיים עומר
עוסקת בהדרכה עבור טיפול במבוגרים, מתבגרים וילדים, ובהדרכה על טיפול בילד דרך ההורה, על פי הגישות

המצוינות. מלווה צוותים רפואיים ומרצה בנושאי הורות

רחל שטאוב 
גרינפלד 

פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, פסיכותרפיסטית. מומחית בעבודה עם הורים באופן פרטני וקבוצתי ובטיפול
באוריינטציה דינאמית בילדים, מתבגרים ומבוגרים. מדריכה ומעבירה השתלמויות למתמחים ומומחים בפסיכולוגיה
חינוכית. מנהלת המרכז המקצועי להדרכה, יעוץ וטיפול בהורות בשפ"ח ירושלים, כולל בנייה והנחייה של תכנית

לימודים רב-שנתית תיאורטית ומעשית. מפתחת "המודל לעבודה ממוקדת קצרת טווח עם הורים", מפתחת תכנית
הכשרה - "בנייה וחיזוק הדיאלוג במרחב הבית ספרי". קליניקה פרטית לטיפול והדרכה במבשרת ציון

 

 ימי ג 20:30 ירושלים והסביבה

ימי רביעי 20:00



כרמיאל
ד"ר דרור אורן

פסיכולוג  קליני מדריך, מנהל שפ"ח, יו"ר פורום פסיכותרפיה באגף פסיכולוגיה בשפ"י, חבר הנהלת האגודה 
הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פסיכולוג ראשי "מכון ארז". בוגר המסלול ליעוץ ארגוני בגישה האנליטית
והמערכות הפתוחות.מטפל במבוגרים מתבגרים וילדים, בגישה טיפולית דינאמית, המשלבת חשיבה ממוקדת
ואקטיבית, כולל טיפול דינאמי ממוקד קצר מועד ועבודה טיפולית ממוקדת בהורות. מלווה גופים מקצועיים
טיפוליים בהכשרת מטפלים ובהדרכתם, כמו גם בפרויקטים לאומיים. מעביר השתלמויות ימי עיון, סדנאות,
והדרכות בתחום הטיפולי והמערכתי, למסגרות טיפול מקצועיות של שפ"י, משרד הבריאות ועמותות. מורה

במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית
 

מערך קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים 
ת ו י ר ו ז י א ת  ו צ ו ב ק א  " פ ש ת ה  " י ט פ מ א

רחובות ימי א 19:00ד"ר יעקב יבלון

פסיכולוג חינוכי מומחה. מדריך, מייעץ ומטפל בהורים באופן עבודה פרטני וקבוצתי ותוך שילוב חשיבה
רב מערכתית מקצועית על ידי צוות חינוכי. מטפל בילדים ונוער. כמו כן בעל נסיון באוכלוסיות מיוחדות

כהורים לילדים מחוננים והורות יחידנית. בעל קליניקה פרטית באילת והערבה

אילת והערבה ימי ב 21:00רותם פוקס

הקבוצה תתקיים אונליין



מערך קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים 
י ד ו ח י י ש  ג ד ב ן  י י ל נ ו א ת  ו צ ו ב ק א  " פ ש ת ה  " י ט פ מ א

כרמיאל
ד"ר דרור אורן

חיפה

פסיכולוגית חינוכית מדריכה, מטפלת מוסמכת במשפחה ובזוג, מדריכה, מלמדת וכותבת בתחום
הטיפול בהורים (לצד עיסוק מושקע בטיפול דיאדי משולב הורה ילד בגיל החביון וההתבגרות).

במוקד הגישה: טיפול דינמי בהורים המחויב למציאות החיים
 

דינמי מכוונן שינוי ימי ג 14:00ירדנה גנץ

פסיכולוגית חינוכית מומחית
בוגרת התכנית הקוגניטיבית- התנהגותית הדו-שנתית לטיפול ממוקד טראומה

מנהלת את מטיב ילדים - מרכז לויסות רגשות של המרכז הישראלי לפסיכוטראומה
שותפה בפיתוח תכנית פנד"ה - פה נלמד דרכי התמודדות. בקליניקה מתמקדת בטיפול בהורים וטיפול בילדים

עם קשיים בויסות רגשות, כולל פוסט-טראומה, חרדה, הפרעות קשב וריכוז ועוד

ויסות ימי ה 10:00שרית שרם יבין

פרופ'
נורית ירמיה

קשיבות וחמלה
נורית ירמיה הינה פרופ' לפסיכולוגיה התפתחותית וקלינית באוניברסיטה העברית בירושלים. היא עוסקת

בתחום ההתפתחות התקינה והאבנורמלית של ילדים  ובהורות כבר שלושים חמש שנים. בקליניקה היא מטפלת
בהורים עם ארגז כלים אינטגרטיבי בדגש על הורות קשובה וחומלת. לנורית ארבעה ילדים ושתי נכדות, היא

רוקדת ניה, מתרגלת מיינדפולנס, יוגה ופילאטיס, ומתנדבת פעילה בארגונים חברתיים למען נשים וילדים ללא
עורף משפחתי

הדס רון גל
פסיכולוגית חינוכית מומחית

מובילה שותפה לפורום אמפטי"ה
מטפלת בהורים וילדים, מלווה צוותים חינוכיים ופארא-רפואיים, מרצה בארגונים ובשירותים
פסיכולוגיים,  מטפלת בהורים לילדי תקשורת ומובילת צוות בעמותה לילדים בסיכון. לשעבר

נציגת צוות איזורי במרכז להכשרה ופיתוח עבודה עם הורים ובמרכז לטיפול בילדים לקויי למידה
בשירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית ירושלים

ימי ב 20:45הגיל הרך

ימי ג 12:30



נשמח לראותך איתנו
במדיה המתאימה לך

אמפטי"ה- הבית המקצועי 
למטפלים בהורים

וכשתצא לדרך, מה תיקח איתך?
את מי שהיית, ואת מי שאתה

נחישות, אמונה, הקשבה ואהבה
רצון ללמוד, להתפתח, ולפתח

אומץ, ואכפתיות
שורשי בית הוריך,
טבועים בך היטב

  

                
empatiapsy@gmail.com

parent.org.il
073-726-3963
 0522829862 
ד"ר דרור אורן
 0525552999

הדס רון גל

ומבט של ילדיך,
 ענפים מסתעפים,

עלים ירוקים,
הורים, ילדים,

בשבילם,
 אתה עוד תזיז הרים


