
 

 טיפול בהתמכרויות והרס עצמי |” מעבר לעקרון העונג“

  MSWאודליה כלף  –ליווי אקדמי 

 10/11/2019החל ב  09:30-14:00מפגשים בימי ראשון,  20

 תכנית לימודים מפורטת:

 שעות 4 :הכרות

 מרצה נושא מפגש

10/11/201

9 

 יחידותהמרצי  פתיחה והיכרות

 אודליה כלףגב'   התמכרויות , הגדרות וסקירה 

 

 שעות 20 :מר' חגי מזלי- 1יחידה 

 מרצה נושא מפגש

 חגי מזלי מר אנשים וחומרים -"מי הוא המכור?"  17/11/2019

 מר חגי מזלי     אנשים וחומרים -""מי הוא המכור? 24/11/2019

 12טיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות ברוח מודל   01/12/2019

 הצעדים

 מר חגי מזלי

 מר חגי מזלי עבודה קבוצתית בהתמכרויות -"מעבר לעצמי" 08/12/2019

 מר חגי מזלי גרציה ותרגול עבודה קליניתטאינ 15/12/2019

 

 שעות 4תמיכה מערכתית בהתמכרות: 

 מרצה נושא מפגש

 "ההתייחסות הרפואית לתופעת ההתמכרות" 22/12/2019

הבסיס הביולוגי, השפעות הסביבה והחברה על 

המוח, ביולוגיה של חומרים, טיפול רפואי 

 ומערכות הבריאות בישראל.

 דר' נדב שליט



 
 

 שעות 16 :מר איתי עופר -  2יחידה 

 מרצה נושא מפגש

 אלכוהול.  -"הטיפה המרה" 05/01/2020

פרופיל, אבחנה, מאפיינים יחודיים אתיולוגיה  

 וטיפול

 מר איתי עופר

התמכרות למין  -"מפגש עם הפרוורסיה"  12/01/2020

פרופיל, אבחנה, מאפיינים  ולפורנוגרפיה

 ם אתיולוגיה וטיפוליחודייי

 

 מר איתי עופר

  הימורים -"החיים כמשחק" 19/01/2020

ייחודיים אתיולוגיה פרופיל, אבחנה, מאפיינים 

 וטיפול

 

 מר איתי עופר

 מר איתי עופר ניתוחי מקרה, תרגול ואיסוף מיומנויות 26/1/2020

 

 

 שעות 8מיינדפולנס והתמכרויות  

 מרצה נושא מפגש

 התמכרויות ומיינדפולנס  02/02/2020

 מפגש אישי עם היאחזויות

 גב' דנית רז

 ומיינדפולנסהתמכרויות  16/02/2020

 עבודה עם מטופלים

 גב' דנית רז

 

 שעות 4תמיכה מערכתית בהתמכרויות : 

 מרצה נושא מפגש

 אודליה/חגי/איתי סיור לכפר איזון 01/03/2020



 
 

 שעות 20  :גב' אודליה כלף  -3 יחידה

 מרצה נושא מפגש

 "התמכרות או שימוש לרעה?" 08/3/2020

 settingאינטייק, אבחון וקביעת ה 

 גב' אודליה כלף

גבולות, הדדיות ואינטימיות  –ידד עם הפרא ילהת 15/03/2020

 בטיפול בהתמכרויות

 גב' אודליה כלף

 גב' אודליה כלף פתולוגיה או משאב -מטראומה להרס עצמי 22/03/2020

 אודליה כלףגב'  פתולוגיה או משאב -מטראומה להרס עצמי 29/03/2020

 גב' אודליה כלף סדנת עבודה עם הגוף -לגעת בהתמכרות 05/04/2020

 

 :סיכום ואיטנגרציה

 שעות 6

 מרצה נושא מפגש

19/04/2020 

 אחרי פסח

 גב' אודליה כלף ניתוח מקרה ואיסוף מיומנויות

 יחידותמרצי ה וסיכום אינטגרציה 

 

 


