
כשפרויד פגש את המחט - הקורס השלם
שילוב דיאלוג רגשי בתהליך הטיפולי

מירב סבר

תאריךמשך השיעורהמרצהתוכןנושאשעור מספר

1

השיח הרגשי בקליניקה

בסיס הבנתי לשיח רגשי בטיפול -  מהי 
תודעה? מהי מודעות? מילים ומשמעות, מהו 

ריפוי קוונטי, מנגנון עיבוד המידע. תחילת 
תרגול תשאולים

48/11/21 שעותמירב סבר

2

התפתחות האישיות ומנגנוני הרגש
הבנת הפחדים והרגשות שנמצאים בבסיס 
הנפש, הבנת רגשות כמנגנוני הגנה. המשך 

תרגול השיטה
415/11/21 שעותמירב סבר

3

ייצוג הנפש באנטומיית גוף האדם
מערכות הגוף והשלד/שריר ומה שהן מייצגות 

מבחינה רגשית
422/11/21 שעותאילן ארבל

4

חלוקה לזוגות ותשאולים, חיבור בין רגש תרגול תשאולים
413/12/21 שעותמירב סברלכאב

5

"מאי נחת לאי של נחת" - 

משמעות אי נחת בחיי היום יום
עיקרי תורת הנפש הבודהיסטית, מקור הסבל 

וכיצד ניתן להיחלץ ממנו
420/12/21 שעותדר נעמה אושרי

6

תרגול הקשבה פתוחה ונוכחת על פי תורת אומנת ההקשבה לפעימות הלב
427/12/21 שעותדר נעמה אושריהבודהה

7

  E.F.T

טכניקה לשחרור רגשי, מבוססת רפואה סינית 
ופסיכולוגיה מודרנית, לשחרור זכרונות 

שיושבים בתת מודע שלנו
43/1/22 שעותקרן מלכי

8

  E.F.T410/1/22 שעותקרן מלכיהעמקת התרגול והצגת סיפורי מקרה

9

אמונות מגבילות
איך אמונות אלו משפיעות על מציאות חיינו, 

על ההחלטות שלנו ועל מי שאנחנו וכיצד 
לשנותן

417/1/22 שעותמרים אגמון

10

424/1/22 שעותמירב סברחלוקה לזוגות ותשאוליםתרגול תשאולים

11

תפיסת העולם של הגזעים והענפים
מהם הגזעים והענפים ברפואה הסינית, מדוע 
הם חשובים להבנת נפש האדם, הבנת מפת 

הלידה של המטופל על פי הגזע והענף
431/1/22 שעותאיל מצרי-דורון 

12

התפתחות רגשית דרך 8 המיוחדים וטיפול המרידיאנים המיוחדים 
47/2/22 שעותמירב סברדרכם

13

דילמות תעסוקתיות
הדרך להבנת הרגשות וקבלתם במסגרת 

A.C.T שגרת העבודה של המטופלים - בגישת
הפסיכולוגית מירב 

כהן-פירק
414/2/22 שעות

14

טראומות ריגשיות הקונפליקטים 
שהן יוצרות

איך לזהות קונפליקטים רגשיים דרך זכרונות 
של טראומות על רצף חיינו

421/2/22 שעותמרים אגמון

15

חשיבה הכרתית
הבנת המורכבות הרגשית של האדם, מערכת 
היחסים שלנו עם עצמנו, המילה ככלי ליצירת 

מבנים חדשים בתודעה
428/2/22 שעותמיכל טאיטו

16

67/3/22 שעותמירב סברתרגול ניתוח מפת לידה ויציאה לטיפולמפגש תרגול



17

628/3/22 שעותמירב סברמטופלים חיצוניים וכיתת אומןמפגש תרגול

18

614/4/22 שעותמירב סברמטופלים חיצוניים וכיתת אומןמפגש תרגול

19

הבנת האדם הריגשי השלם - סיכום נושאי סיכום הקורס
416/5/22 שעותמירב סברהקורס

82סה"כ שעות



עצבני זה לא רגש - התודעה שלנו לא מדברת את השפה הזו

למה אני כועס? ממה אני פוחד?

כל רגש הוא מנגנון הגנה שרכשנו, הבנת המנגנון הוא הבסיס לריפוי ושינוי אמיתי

טכניקת ACT שהבסיס שלה הוא מיינפולנס, 

לדעת לדבר עם המטופלת על מנת להבין את הקונפליקט הרגשי שנמצא בבסיס הבעיה הרגשית ממנה הוא סובלת

עבודה דרך מרידיאנים מיוחדים, EFT, הבנה שהבנת הבעיה היא השורש לתהליך הטיפולי




