
ההרצאות של מפתחי המודל תתקיימנה באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית. הסדנאות תתקיימנה בשפה העברית ותונחנה ע"י מטפלים בכירים, 
חוקרים מתחום המנטליזציה, בעלי תפקידים ניהוליים במערכות פסיכו-חינוכיות ועוד.

דמי השתתפות בכנס: 90 ₪. לסטודנטים/מתמחים - 60 ₪. קישור להזמנה יישלח לנרשמים עד ערב לפני הכנס. 
לפרטים ושאלות: נעמה גרינולד - 052-6177910; מכון חרוב - 077-5150300

להרשמה ותשלום לחץ כאן

ד"ר דיקון בוינגטון Dr. Dickon Bevington – פסיכיאטר, מנהל רפואי של מכון אנה פרויד לילדים 
ומשפחות בלונדון. ממפתחי מודלים לטיפולים מבוססי מנטליזציה (MBT). חבר בתוכנית הלאומית הבריטית 
להנגשת שירותים רפואיים ונפשיים במסגרות אישפוזיות וקהילתיות לצעירים ומבוגרים עם קשיים מורכבים. 

פרסם מאמרים רבים בנושאים של חדשנות פסיכותרפויטית, עבודה מערכתית אינטגרטיבית, עבודה עם 
 Adaptive Mentalization Based Integrative ילדים ונוער בסיכון ועוד. מחבר שותף של הספר

Treatment: A Guide for Teams to Develop Systems of Care בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. 

16:30 - 16:15

17:30 - 16:30

19:00 - 17:45

20:45 - 19:30

ברכות ופתיחה
פרופ' אוריה תשבי – מנהלת מרכז פרויד. 

נעמה גרינולד וד"ר נעמה גרשי – מגמה חנוכית-קלינית של הילד, בית 
הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.

?AMBIT ד"ר דיקון בוינגטון | למה צריך את מודל
ריבוי שפות ודיס-אינטגרציה כברירת מחדל בעבודה עם מטופלים  

עם קשיים מורכבים.

ד"ר פטר פוגל | מנטליזציה מהי? 
מנטליזציה כמפתח ל'אמון הכרתי' - בעבודה בצוותים פסיכו-חינוכיים 

ופסיכו-שיקומיים.

סדנאות: כלים לשימוש במנטליזציה בצוותים. 

10:00 - 9:00

11:15 - 10:15

12:30 - 11:30

צוותים ׳מחוברים היטב׳

ד"ר דיקון בוינגטון | מפגשים מערערים, ומתודת ׳חשיבה ביחד׳.

ד"ר פטר פוגל | טכניקות לגישור וניהול מחלוקות צוותיות. 

סדנאות: כלים להערכת רמת אינטגרציה בצוותים ובמערכות.  

יישום מודל AMBIT בישראל: הדגמה - מתי"א מעלה והר.

שאלות ותשובות: ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל 
בהשתתפות הקהל.

סיכום: יישומי מודל AMBIT  בשדה וכיווני פיתוח עתידיים. 

תוכנית ימי העיון

על המרצים

יום שישי: 5.3.2021יום חמישי: 4.3.2021

ד"ר פטר פוגל Dr. Peter Fuggle – פסיכולוג קליני בכיר, פסיכולוג ראשי וראש המערך הקליני 
במרכז אנה פרויד לילדים ומשפחות בלונדון וממפתחי מודל ה-AMBIT . עוסק שנים רבות בניהול מערכות 

המשלבות שירותים טיפוליים וחברתיים. חבר בכיר בתוכנית הלאומית הבריטית לקידום תוכניות טיפול 
מבוססות מחקר. פרסם מאמרים רבים בנושא עבודה עם ילדים ומתבגרים שקשה להגיע אליהם, טיפול 

בהפרעות אנטי-סוציאליות, אפקטיביות תוכניות התערבות ממשלתיות, עבודה רב-מערכתית ועוד. מחבר 
 Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment: A Guide for Teams to שותף של הספר

Develop Systems of Care  בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. 

קידום משמעותי של ילדים, בני נוער ומבוגרים בעלי קשיים וצרכים מורכבים (בבתי ספר, במערכת בריאות 
הנפש, במוסדות הרווחה ועוד) תלוי ביכולתם של אנשי המקצוע השונים ליצור יחד סביבה טיפולית 

אינטגרטיבית המבוססת על בניית הסכמות בנוגע לקשיים ולצרכים של הילד/המטופל, הגדרת תפקידים, 
גיבוש התערבויות ומציאת פתרונות גמישים ויצירתיים. כך, למרות הממשקים הרבים בין המקצועות השונים 

בטיפול בילדים בעלי צרכים וקשיים מיוחדים, מעטים אנשי מקצוע שיודעים כיצד לבסס שיתופי פעולה 
רב-מקצועיים וליצור מעטפת טיפולית אינטגרטיבית עבור הילד/המטופל המבוגר ומשפחתו.

 
מודל ABMIT (Adaptive Mentalization-based Integrative Treatment) שפותח ע"י ד"ר דיקון בוינגטון, 
ד"ר פטר פוגל ופרופ' פיטר פונגי ממכון אנה פרויד בלונדון מציע תפיסת עבודה חדשנית ועדכנית לעבודה 

רב-מקצועית אינטגרטיבית. המודל מבוסס על תיאורית המנטליזציה וממשיג מחדש את עבודתם של צוותים 
רב מערכתיים כמורכבת מאיזונים בין מוקדים שונים; בין מיקוד בקליינט למיקוד בצוות. בין מיקוד בצוות 

ובמערך הטיפולי הכולל לעומת מיקוד בתהליכי רפלקציה על יעילות העבודה המשותפת. בין עמדה 'בונה 

AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית
מפיצול לאינטגרציה 

ימי חמישי ושישי 4-5.3.2021

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, 
מכון חרוב ומרכז פרויד שמחים להזמינכם לשני ימי עיון מקוונים

בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל 
(מכון אנה פרויד)

פיגומים' ומקלה לעמדה מאתגרת הלוקחת סיכונים ועוד. המודל מציע כלי עבודה פרקטיים להערכת רמת 
האינטגרטיביות של צוותים ולקידום תיקשורת משמעותית ופתרון בעיות משותף בתוך הצוותים, בהתבסס 

על הידע והייחודיות של כל איש מקצוע. בשני ימי העיון, שיובלו על ידי דר' בוינגטון ודר' פוגל ובהנחיית 
אנשי מקצוע בכירים מישראל, נלמד את עקרונות השיטה ונתנסה ביישומם בחשיבה ובגיבוש דרכי פעולה 

פרקטיות לעבודה עם מטופלים מורכבים. 

הכנס מיועד לפסיכיאטרים.יות, פסיכולוגים.יות קליניים חינוכיים, שיקומיים, התפתחותיים ועו"סים. 
מנהלים.ות, מדריכים.ות, מורים.ות, מטפלים.ות פרא-רפואיים ורגשיים העובדים.ות במערכות חינוך 
מיוחד, במערכות התפתחותיות ובמסגרות אשפוזיות וקהילתיות, וכן לאנשי ונשות מקצוע מתחום 

ילדים ונוער בסיכון.

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, 
האוניברסיטה העברית

מרכז פרויד 
למחקר פסיכואנליטי

https://haruv.org.il/conf-events/%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94/

