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 ישיאה גוסהמ םישגפמ
 היפרתוכיספל םזיהדוב ןיב תושיגפ תרדס

 

 .קתרמו הרפמ ,רישע שגפמ אוה תיברעמה היפרתוכיספל תיטסיהדובה ךרדה ןיב שגפמה
 בחרמב תוהשל שקבנ הז סרוקב .תומלועה ינש רובע תידדה העפשהו תונתשה דילומ אוה
 .לגרתלו רהרהל ריכהל ,קימעהל ,ולא שפנ תורות ןיבש

 
 לש םיידוחיי םירוביח וגיציו ,תושיגפה תא וחני םיליבומ םילפטמו םירומ לש הירלג
 המכחה ןיב םישגפמ לש הרישע תשק שרפת דחיב .תונוש תוביטקפסרפמ ,ולא תומלוע
   .יברעמה לופיטל תיטסיהדובה
 ,םזיהדוב ילגרתמו תולגרתמל ןהו ,לופיטה תועוצקמב תוקסועהו םיקסועל ןה דעוימ סרוקה
 תוירואית לש תיטסיהדוב האירקב חתפי אוה .םתוא ןרקסמ תומלועה ינש ןיב רוביחש
 תוטישו תושיג םע תורכיהל ךישמיו ,)טוקיניווו ןיילק ,דיורפ( תיסאלק תויטילנאוכיספ
  .לופיטו םזיהדוב ןיב גולאידב תויוושכע לופיט

 
 ידירביה לוגרת םויו ,םוזב םישגפמ 12 - סרוקה  הנבמ
 .יאנדס קלח וא ,תפתושמ האירק ,האצרה ,היצטידמ ילוגרת ובלשי םישגפמה
 ולהנתי ונממ םיקלח ,םיישיא ןיב םיליגרתו היצטידמ לוגרת לולכיו יאנדס יפוא אשי לוגרתה םוי
  .הקיתשב

 

  
 25.1.2022  -ב לחה
  םוזב 19:00-21:00 ישילש ימי
  11.3 -ב לוגרת םוי
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  :םישגפמה טוריפ
 
 

היפרתוכיספו םזיהדוב ןיב שגפמה בחרמל הנמזה  ׳ץיבלומש תלייא 25.1 1   

לברא דדוע ר"ד 1.2 2 הפסה לע חותפ בשק -׳אפורל תוצלמה׳ב האירק /דיורפ .1   

לברא דדוע ר"ד 8.2 3 הלמחו תויערא ,ה׳צינא - ׳ףולחה לע׳ב האירק / דיורפ .2   

׳ץיבלומש תלייא 15.2 4 םירמה םישרושה תשולשו תידיאונרפ-וזיכסה הדמעה : ןיילק   

׳ץיבלומש תלייא 22.2 5 הלמחו תיביסרפדה הדמעה :ןיילק   

ןולא יחנ 1.3 6 תירלופופה היגולוכיספב םדאה רופיס :"סוקיטמוארט ומוה"    

ץכ ןתוד סיריא ר״ד 8.3 7 תיתוסחייתהה היגולוכיספה םע יטסיהדוב שגפמ   

םוי  
לוגרת   

   רב-לא יטס ףסא ר״ד 11.3
׳ץיבלומש תלייאו  

׳היווהה תויכשמה'ו 'הווה תוחכונ׳ :רבוב תא שגפ טוקיניוושכ  
(continue of being) 

בואל היאמ 15.3 8 המרדוכיספבו םזיהדובב ׳ינא ןיא׳   

-ענרב לכימ ר״ד 22.3 9
גורטסא  

תדמתמ תווהתהב תושפנ  
הזורפב רצונהו רצויה לע תיטילנאוכיספו תיטסיהדוב תולכתסה  

הנוח דעלא 29.3 10  ימרהדה לוגרתהו ISTDP תטיש :ונמצע תא תונכב שוגפל ץמואה 
  

הנוח דעלא 5.4 11  ימרהדה לוגרתל סחיב ונדמלל AEDP-ה תטיש הלוכי המ :ונמצע תויהל דסחה 

םוי םויה ייחבו ,הפסה לע ,תירכה לע - תיטנתוא תוחכונ  ׳ץיבלומש תלייא 12.4 12  

 


