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  'מהבריא לפתולוגי'השתלמות 

  כלים להתערבות ראשונית עם התנהגות מינית לא מותאמת 

  נ שער מנשה"המרכז לברה

  

 אולם, בחברה המודרנית הם נושאים מרכזיים בחיי כל אדם צעיר או בוגר, אחראית ומושכלת, התנהגות מינית בריאה

  .וות הטיפולירבים מהמטופלים כמו גם הצמהווה נקודת תורפה לגבי , זהנושא 

לברר , חשים צורך לשאול שאלותתפיסות וניסיון מקצועי בקרב המטפלים אשר , עמדות, ים פערים בידעלעיתים קיימ

בגיבוש  טפליםלהקנות ידע מהימן ולסייע למ, חשוב להגביר את המודעות, מכאן. עמדות ולקבל תשובות מהימנות

  . יתהמיניות הנורמטיבית והפתולוגתפיסות וכלים בתחום 

חברתי וייעוץ בנושאים נורמטיביים או לטיפול ממוקד - המטופלים עצמם נזקקים פעמים רבות להכוונה בתחום המיני

  .'התמכרות למין וכו, כפייתית או סוטה, התנהגות מינית לא מותאמת, במקרים של פגיעות מיניות

ת מהווה תנאי לפיתוח שליטה עצמית נורמות הקשורות להתנהגות מיניעיסוק מבוקר ומקצועי בהנחת היסוד היא ש

מבטאת יותר בחירה מודעת הרגמות להתנהגות יותר ותמיוצרת תובנות ואלה , העלאת הנושא מעוררת שאלות. ובחירה

היעדר בחירה יכול להביא לחריגות . השיח על הנושא שם דגש על יכולת הבחירה והשליטה שיש לאדם .ושליטה

   ).פוגעת/ כפייתית (לא מותאמת ת התנהגות מיני - ופתולוגיה לדוגמא 

יבחן גם הוא את המידה מטפל על מנת להבין את התהליכים המורכבים המשפיעים על ההתנהגות המינית יש הכרח שה

מטרת הברור היא  .מה נורמטיבי בעיניו ומה לא, היכן הגבולות שלו עצמו, בה הוא פועל בהתאם למוסכמות החברתיות

בתחום עם לגבש עמדה ערכית ברורה ולרכוש בטחון לצורך ניהול הדיון , והידע בתחום להרחיב את המודעות העצמית

  .קולגות ועם המטופלים

- לאורך ההיסטוריה מיניותם של אוכלוסיות חריגות דוגמת חולי נפש או בעלי נכויות התפתחותיות זכתה ליחס של דה

כיום קיים מסד נתונים . יומנויות לעסוק בתחוםלגיטימציה הן בשל תפיסות חברתיות מוטעות והן בשל חוסר ידע ומ

  .ושינוי בתפיסה החברתית אשר מאפשר עבודה מקצועית בתחום המיניות עם פגועי נפש

חוויתי -מטרת ההשתלמות להעניק ידע ראשוני בתחום ההתערבות עם התנהגות מינית לא מותאמת לצד עיסוק סדנאי

והפחתת טראומטיזציה משנית , בוש עמדות ותפיסות בתחום המיניגי, על אוריינטאציה של המטפל לעבוד בתחום זה

  . הנפוצה בקרב מטפלים העוסקים בתחום רגיש זה

  

  )   (IMB  Information – Motivation – Behavioral - ההשתלמות תושתת על עקרונות מודל ה

  :ועל כן נעסוק בשלושה צירים

  )סדנאות חווייתיות(עמדות וערכים גיבוש , אוריינטאציה לעיסוק בתחום המיניות: 1ציר 

  )הרצאות(' מהבריא לפתולוגי'ידע בתחום המיני : 2ציר 

  )הרצאות וחשיפה לכלים(מיומנויות : 3ציר 
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  :תוכנית ההשתלמות
  

    תאריך  
  .המפגש עם מיניות במרחב הטיפולי: סדנא  7.1.13  1

  .סקסואלית לאורך החיים-התפתחות פסיכו: הרצאה

  .בחינת עמדות אישיות בתחום המיני: אסדנ  14.1.13  2

  .תפקוד מיני: הרצאה

  .הבנת המסרים מהבית והשפעתם על תפיסותינו בהווה: סדנא  21.1.13  3

  .מבוא לסטיות ועבירות מין: הרצאה

  . היכרות עם ציר ההתפתחות המיני האישי: סדנא  28.1.13  4

  לפורנוגרפיה, התמכרות  למין: הרצאה
  הצצה לחלקים פוגעים של המטפל –ברבור לבן , ברבור שחור: סדנא  4.2.13  5

  .מודל מעגל הפגיעה: הרצאה

  .פוגעים שנפגעו –' על ארנבים וברווזים': הרצאה  11.2.13  6

  .סוגיות בהעברה והעברה נגדית: סדנא

על תפקיד האמפתיה בהתנהגות מינית  -'שמן ומים לא מתערבבים': הרצאה  18.2.13  7
  .עניתפוג

  .טכניקות עבודה על אמפתיה: הרצאה

  CBT-טכניקות בסיסיות ב  25.2.13  8

  תפקיד טעויות חשיבה בהתנהגות מינית לא מותאמת
  .שיח על מיניות בחדר הטיפול –?' איך מדברים על זה': סדנא  4.3.13  9

  .תשאול התנהגות מינית: הרצאה

  .נית טיפולפרמטרים בבניית תוכ: סדנא  11.3.13  10

  .השפעת פגיעה מינית על מיניות הנפגע: הרצאה

  .סוגיות בטראומטיזציה משנית  18.3.13  11

  .כלים להערכה מינית חברתית: הרצאה
  'החיים בורוד': סדנא  8.4.13  12

  .סוגיות במגדר: הרצאה
  .סוגיות במוגנות ופיקוח: הרצאה  15.4.13  13

  ותהתנסות בפיתוח תוכנית מוגנ

  היבטים חוקיים: הרצאה  22.4.13  14
  חשיפה לקליניקה: סדנא

  סדנת סיום  29.4.13  15
  סיכום ומשוב
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  .מפגשים 15,  12:00עד  09:00המפגשים יתקיימו בימי שני משעה 
  נ שער מנשה"המרכז לברה, ש בלה שניידר"אולם ההרצאות ע: מיקום המפגשים

  .קליניים םעובדים סוציאליי, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רימינולוגים קלינייםק: ההשתלמות מיועדת לאנשי מקצוע 
  . ₪ 800:  מחיר 

  
  
  

  :גיא עינת –על המרצה 

  .  חברתי במסגרות טיפוליות שונות-מדריך ומכשיר אנשי טיפול בתחום המיני. קרימינולוג ופסיכותרפיסט

  . יות על הרצף בין בריא לפתולוגיעוסק באבחון וטיפול בהיבטים התנהגותיים ורגשיים של מינ

  . עבירות מין ופראפיליות בקרב בוגרים �

  .התמכרות למין והתנהגות מינית קומפולסיבית �

   .פגיעות מיניות בקרב מתבגרים �

  SBP-ילדים המפגינים התנהגות מינית בעייתית  �

  .וקורבנות חוזרת, טראומות מיניות �

  . כים מיוחדיםהתנהגות מינית לא מותאמת בקרב אוכלוסיות עם צר �

  .חינוכיים ורגשיים של מיניות בריאה-ייעוץ בהיבטים פסיכו �

  .חינוך למניעת התנהגויות סיכון בתחום המיני �
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  נ שער מנשה"המרכז ללימודי המשך של המרכז לברה
  

  הרשמה  טופס
  

  לכבוד
  הרר-פזית בן בסט' הגב

   ממונה על ההדרכה
  המרכז לבריאות הנפש 

   שהשער מנ
   37806חפר מיקוד . נ.ד
  
   

  .כלים להתערבות ראשונית עם התנהגות מינית לא מותאמת -' מהבריא לפתולוגי' -קורס 

  
  

  _________________   שם משפחה  _____________ שם פרטי 
  
  

  ________________________) כולל ביקורת .  (ז.ת' מס
  
  

  _________________________________________________________________)כולל מיקוד(כתובת 
  
  

  ________________________________נייד ' טל______________________________ בבית  ' טל
  
  

  ________________________________תפקיד ___________________________   מקום העבודה 
  
  

  _____________________________ל "בת דואכתו____________________________ בעבודה ' טל
  
  

  ___________________________________מקצוע ____________________________ תואר אקדמי 
  
  

  _______________________שנת _______________________ מוסד מעניק התואר 
  
  

  ____________________________ודה תפקיד במקום העב__________            שנות ניסיון במקצוע ' מס
  
  
  
  
  
  
  

  __________________________חתימה ________________________   תאריך 
  


