
מכון חרוב מודיע על פתיחת מחזור ח' של תוכנית 
 (CPP) "הלימודים בתחום "פסיכותרפיה ילד-הורה

עם ילדים בגיל הרך אשר חוו טראומה במשפחה

פסיכותרפיה 
ילד-הורה 

 (CPP)

עלות התוכנית: 7,800 ש"ח
הנחה בגובה 10% משכר הלימוד תינתן למשתתפים שיגיעו מאותו 

מקום עבודה.

מחזור ח‘ 

קול קורא 2021

מכון חרוב מציע הכשרה לפסיכותרפיה ילד-הורה עם 
ילדים בגיל הרך אשר התקשרותם להוריהם נפגעה 

בעקבות חשיפה לאירועים טראומטיים ואלימים 
במשפחה. מודל זה פותח ע"י פרופ' אליסיה ליברמן 

ופרופ' פטרישה ואן-הורן ז"ל מהמרכז לחקר 
 Child Trauma Research) הטראומה בילדות

Program) באוניברסיטה קליפורניה בסן 
פרנסיסקו, ארה"ב.

מטרות התוכנית
1. הכשרת צוותים של אנשי טיפול העובדים עם 

ילדים בגיל הרך והוריהם במודל טיפולי מתקדם אשר 
נלמד ויושם במערכות טיפוליות שונות.

2. הרחבת השימוש בהתערבות זו במקומות המטפ־
לים בילדים בגיל הרך בישראל.

מתכונת התוכנית:
התוכנית תתקיים בין פברואר 2021 ליולי 2022 

ותכלול 7 סמינרים של ימי לימוד מרוכזים (תאריכי 
הסמינרים - 14-15-16/2/2021, 4-5/7/2021, 

6/2/2022, 3/7/2022). בנוסף, יתקיימו במהלך השנה, 
מפגשים של התייעצות קלינית בקבוצות קטנות, פעם 

בשבועיים, בימי שני בערב.

מקום ההכשרה: 
מיקומם של הסמינרים יהיה באזור המרכז ומיקום 

ההתייעצויות ייקבעו סופית על פי מקום מגוריהם של 
רוב המשתתפים. 

נושאי הלימוד:
1. השפעתן של חוויות טראומטיות על האדם ועל הקשר      

   ילד-הורה
2. הערכת תפקודם של ילד והורה בעקבות טראומה
3. תפקיד המרכיב התרבותי בהתמודדות המשפחה 

    עם טראומה

4. מודל של פסיכותרפיה ילד-הורה עם ילדים שהיו 
    חשופים לאלימות במשפחה: 

      - תחומי התערבות
 (port of entery) "בחירת "שער כניסה -      

         להתערבות קלינית
      - מיקוד ההתערבות הקלינית ביחסים 

         שבין ההורה לילד
      - התמודדות עם פרידות, כולל סיום הטיפול,  

      - הדרכה בפסיכותרפיה ילד-הורה
      - טיפול איש המקצוע בעצמו 

         
תנאי קבלה:

בעלי תואר שני ומעלה באחד מהתחומים הבאים: 
עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או טיפול 

באומנויות השונות.
      - אנשי מקצוע בעלי ניסיון טיפול של ארבע שנים 

         לפחות בתחום ילדים ומשפחות.
      - מכון חרוב רואה חשיבות רבה בהטמעת המודל 

         בארגונים. לכן, תינתן עדיפות לצוותים של 3 אנשים,
         (כולל לפחות מדריך אחד) מאותו מקום העבודה.

      - עדיפות נוספת תינתן למועמדים מהפריפריה.

משתתפי התוכנית יידרשו לטפל במהלך הקורס בשתי 
משפחות עם ילדים בגיל הרך אשר נחשפו לאירועים 

טראומטיים במשפחה ולקבל הדרכה אישית לגבי 
טיפולים אלה.

להגשת מועמדות
יש להגיש טופס הרשמה, קו"ח, ושני מכתבי המלצה עד 

lp6.me/v19Tq// :לתאריך 31/12/20 בקישור הבא
הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה אישי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלי שלומי
talis@haruv.org.il :בדוא"ל

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=391169&token=fd1de8d518c07f873c398327d9c6953e

