
בנושא השתלמות 
וחומלת קשובה  הורות 
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פורום
אמפטי"ה
הפורום מהווה מרכז של

הכשרות ייחודיות בתחום,
תיאוריה ופרקטיקה.

הפורום מציע התמקצעות
מקיפה בתחום הטיפול

בהורות על כל גווניו.

הפורום פועל בברכת משרד
הבריאות והינו ארגון חבר

בקואלציית הארגונים
האזרחית למען הפסיכולוגיה

הציבורית

מהלך ההשתלמות
ההשתלמות בת עשרים שעות בנויה באופן חוויתי כך שהתרגול

של המשתתפים הינו חלק אינטגרלי בהשתלמות. 
המפגשים יכללו בן היתר: תרגול בסיסי של מינדפולנס וחמלה,

תרגול מעולם ההורות הקשובה והחומלת, הרצאות ודיון
בתכנים הרלבנטיים, שיח במליאה, תרגול של חומרים ודיון

בקבוצות קטנות, היכרות עם שאלונים ומחקר עדכני בתחום. 
 כמו כן, למעוניינים תינתן אפשרות לתרגל במהלך השבוע.

ההרשמה באמצעות מילוי השאלון הנמצא בקישור:

ההשתלמות
ההשתלמות תעסוק במודל של עבודה עם ההורים בגישה של הורות קשובה וחומלת. גישה זו מאגדת התייחסויות

לתיאוריות התפתחותיות וקליניות ידועות כגון תיאורית ההתקשרות, יחסי אובייקט, טמפרמנט, ויסות רגשי, תקשורת
מטיבה ומובחנות עצמית לצד תרגול של מיינדפולנס וחמלה הן כלפי העצמי והן כלפי האחר.

התרגול מאפשר להורים ללמוד לשהות במרחב שבין הגירוי לתגובה, בין התנהגות הילדים לבין התגובה
שלהם כדי לבחור את התגובה המתאימה להם ולא לפעול מתוך ההרגלים ומתוך ה"טייס האוטומטי" שלהם.
הורות הינה אתגר, במיוחד בעולם המודרני שבו הורים מרגישים שהם צריכים להוכיח את עצמם בכל מישורי
החיים, בעבודה ובהורות וכאשר מאתגר כל כך למצוא את האיזון העדין בן כל הדרישות והרצונות שלהם, של
הילדים ושל הסביבה. הורים רבים מדי מדווחים שהם אינם נהנים מההורות שלהם ושההורות מהווה עבורם

ראי לחוסר המסוגלות שלהם להיות הורים טובים דיים. הם מדווחים על רגשות בושה ואשמה, שההורות
שלהם אינה תואמת את הציפיות והרצונות שלהם מעצמם ושהם מאוכזבים מעצמם.

בעזרת למידה ותרגול של עקרונות ההורות הקשובה והחומלת נעזור לפתח את תחושת המסוגלות ההורית ולנוע
במרחב ההורי מהמצוי לכיוון הרצוי.

בהשתלמות נתוודע לגישות הנפוצות בעולם ההורות הקשובה והחומלת, נלמד ונדון באפיונים חשובים של
ההורים כגורמים חשובים בדרך להורות קשובה וחומלת ונדון במגוון של דוגמאות מהחיים ומהקליניקה.

המנחה פרופ' נורית ירמיה
נורית ירמיה היא פסיכולוגית קלינית והתפתחותית. עד לשנה הנוכחית היא הייתה חברת סגל
במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, בה לימדה קורסים תיאורטיים וקליניים, כולל

מבוא לתיאוריות פסיכו-דינאמיות, הטיפול הטוב דיו – ווניקוט ובאולבי, מיינדפולנס, פסיכולוגיה
חיובית, וקורסים על הורות.  נורית יצאה לפנסיה מוקדמת כדי להתמקד ולפתח את תחום

ההורות הקשובה והחומלת והיא פעילה בפורום אמפטי"ה בו היא מובילה קבוצת
עמיתים שנתית בנוסף להעברת ההשתלמות. לנורית קליניקה פרטית ברמת גן.  

בעבר, היא נהלה את מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר ושימשה כדיקנית הסטודנטים
באוניברסיטה העברית בה הקימה תכנית התערבות לנוער חסר עורף משפחתי.  היא מתנדבת
באור שלום, ארגון העוסק בטיפול בילדים, נוער וצעירים בסיכון שהוצאו מבתיהם על ידי רשויות

הרווחה והועברו למסגרות חוץ ביתיות עקב חוסר תפקוד הורי, ובלא עומדות מנגד, ארגון
המסייע לא/נשים במעגל הזנות.

נורית היא אם לארבעה ילדים וסבתא לשתי נכדות.  בין היתר, לומדת בודהיזם, לומדת, מתרגלת
ומלמדת מיינדפולנס וחמלה, ומאמינה שהחיים מאתגרים ונפלאים

ושאפשר לסייע להורים שרוצים.

ספרו לי עוד
ההשתלמות מיועדת לפסיכולוגים ומטפלים מוסמכים עלי תואר

שני ומעלה וותק מקביל: עובדים סוציאליים קליניים, מטפלים
בהבעה ויצירה, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים.

העובדים בפועל עם הורים והמעוניינים לחוות ולהשתלם
בתחום של הורות קשובה וחומלת.  אין צורך להיות הורה בפועל

כדי להשתתף.  הקורס מתאים במיוחד למטפלים המעוניינים
בתהליך אישי ומקצועי בתחום המיינדפולנס והחמלה ובלימוד
מיומנויות של שימוש במיינדפולנס ובחמלה כמרכיב בתהליך

עבודתם הטיפולית עם הורים.

ההשתלמות מורכבת מהרצאות מוקלטות ומפגשים
אינטראקטיביים אשר יתקיימו בחמישה ימי רביעי החל מה 3.2

בשעות 20:30-22:30.
עלות ההשתלמות 1200 ש"ח פלוס מע"מ (1404 ש"ח).

מחיר מיוחד ניתן לחברי קבוצות ההדרכה ולמידת העמיתים של
הפורום.

עם הרישום יימסרו פרטי ואופן התשלום. 
פתיחת ההשתלמות מותנית במספר משתתפים. תשלום

שייגבה יוחזר במידה וההשתלמות לא תצא לפועל. 

השתלמות מוכרת על ידי פורום אמפטי"ה כחלק ממכלול
ההכשרה הרב שנתית בעבודה טיפולית עם הורים ועל ידי

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בהכרה על-חטיבתית

המפגש ראשון
מיינדפולנס, מהי הורות

קשובה וחומלת

מפגש שני
חמלה

מפגש שלישי
ערכים ועקרונות 

מפגש רביעי
ויסות עצמי, לחץ ושחיקה

הורית

מפגש חמישי
דיאלוג תובנה לתקשורת
מטיבה, מודל התערבות
קשובה וחומלת, יישום

ההשתלמות תכלול תיאוריה
ופרקטיקה חווייתית

073-7263963052-5552999052-2829862
ט.ל.ח

מבט על מפגשי
ההשתלמות

empatiapsy@gmail.comלפרטים והרשמה parent.org.il פורום אמפטי"ה

בהנחיית פרופ' נורית ירמיה

מטרת ההשתלמות
להתנסות באופנות טיפולית ייחודית בעבודה עם הורים והורות
לפי מודל ההורות הקשובה והחומלת. היעד הוא שהמשתלמים

יתנסו ויקבלו בסיס להתחיל לעבוד בפועל עם הורים שסוג
עבודה טיפולית זו יכולה להתאים ולסייע להם.

לחץ כאן לקבלת טופס ההרשמה

קבוצת הפייסבוק הורים בגישת מיינדפולנס וחמלה אתר הבית של נורית ירמיה

לחץ כאן לקבלת הודעות על פעילויות הפורום

https://forms.gle/RXbyPP5qS7Di1i5L7
https://parent.org.il/
https://forms.gle/tZ95vSpgGnacpxyt9
https://forms.gle/RXbyPP5qS7Di1i5L7
https://www.facebook.com/groups/1622034987949339
https://www.nurityirmiya.com/
https://forms.gle/RXbyPP5qS7Di1i5L7
https://empatiaforum.ravpage.co.il/forum%20

