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* Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation 

היא חוקרת טראומה מהמובילות בעולם ועוסקת בתחום הזה למעלה משלושים  הפרופסור קליוטר

 . נוסף על כךNYU-ו שנה. היא משמשת פרופסור לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטאות סטנפורד

נהלת טראומטיות בארה"ב ומ-היא סגנית מנהל המחקר במכון הלאומי לחקר הפרעות פוסט

כתבה מאות מאמרים וספרים  הפרופסור קליוטר. Veterans Affairs (VA)-חטיבה במחלקה ל

 הבכתבי העת החשובים ביותר בתחום וזכתה במענקי מחקר ובפרסים רבים. פרופסור קליוטר

 מורכב-PTSD ו-PTSD ופיתחה שיטות טיפול ב  PTSDמנהלת מחקרים קליניים בתחום של

(complex-PTSD)  , המיועדות לאנשים שעברו התעללות ממושכת. היא מובילה בעולם את

 ICD-11.-חברה בצוות המייעץ לו (complex-PTSD) המורכבPTSD -המחקר בתחום ה
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 ,  תתקיים באוניברסיטת בר אילן)פירוט מופיע בהמשך(  ההסדנ

  17:00-08:30, י"ז בסיוון תשע"ט, בשעות 20.6.19-ביום חמישי ה

 14:30-08:00, י"ח בסיוון תשע"ט בשעות  21.6.19-הוביום שישי 

 יעודכן בהמשך מדויק באוניברסיטה מיקום

 הסדנא מיועדת למטפלים בתחום ההתעללות והטראומה

יקבלו תעודה בינ"ל המעידה על כך שעברו הכשרה  המשתתפי הסדנ

 STAIRבשיטת  

 ₪. 550 - מתמחיםל₪,  600היא:  10.6.19-העלות לנרשמים עד ה

 ₪. 600 - מתמחיםל₪,  650העלות היא  11.6.19-מה

 בקישור:באמצעות כרטיס אשראי  הרשמה ותשלום

wizard.co.il-https://stair2019.forms 

מהחוג  hoffmay@gmail.comבמקרה של קושי בהרשמה או של צורך בפרטים נוספים נא לפנות לד"ר יעקב הופמן 

, מבית הספר Rachel.Dekel@biu.ac.ilרחל דקל  'המשולב למדעי החברה אוניברסיטת בר אילן, או לפרופ

 לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. 

       . מידע על חניונים, שירותי היסעים ותחבורה ציבורית │האוניברסיטהקישור למפת 

  

https://stair2019.forms-wizard.co.il/
mailto:hoffmay@gmail.com
mailto:Rachel.Dekel@biu.ac.il
https://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
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 רקע

אינה נותנת מענה  פסיכותרפיה למבוגרים שעברו התעללות מינית בילדות או שנחשפו לטראומות מוקדמות אחרות,

-ת החיוניות להתנהלות המטופלים ביוםוההתפתחות הרגשית ועל היכולות החברתילהשפעת ההתעללות על מספק 

 יום. 

( לטיפול במבוגרים שעברו התעללות מינית בילדות. evidence basedנציג גישה גמישה ומבוססת מחקר ) הבסדנ

וסף מורכב, אשר בנPTSD  תת התפתחות של הפרעוגישה זו מתייחסת באופן שיטתי לבעיות הנוצרות בעקב

ועוררות(, ישנם קשיים בולטים בוויסות  , הימנעותמחדש, סיוטים-חוויהלמשל, ) PTSDלסימפטומים המוכרים של 

 הרגשי, פגיעה ביכולות חברתיות ודימוי עצמי שלילי.

טיפוליות. היחידה הטיפולית  תמפגשים ומאורגנת בשתי יחידו 20-16במבוגרים אלה מבוססת על  לטיפולכנית הת

אישיים. לאחר -ועוסקת בפיתוח ובחיזוק יכולות הוויסות הרגשי ובניהול וויסות קשרים בין  STAIRהראשונה מבוססת

טיפול נרטיבי, אשר מתמקד על מבוססת היחידה טיפולית שנייה יושמת היחידה הטיפולית הראשונה מ השלמת

  לתפוס את עצמם ואת זולתם באופן קוהרנטי ואמפטי.  םלמטופליביצירת נרטיב עצמי אשר מאפשר 

יוצגו על ידי המנחה מקרים לניתוח וליישום ההתערבויות המרכזיות של השיטה. כמו כן יקבלו  הבמהלך שני ימי הסדנ

המשתתפים הנחיות לביצוע טיפול קבוצתי, והתייחסות להעברת ההתערבות בדרך טלקומוניקציה/אלקטרונית. 

 כמו מתבגרים, חיילים ופליטים. פליםן היישום של שיטות הטיפול הנלמדות לקבוצות שונות של מטולבסוף, יידו
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