
שיטת גוטמן 
לטיפול זוגי 

בלמידה מרחוק 

מדיניות ביטולים:
עד שבוע לפני תחילת הסדרה ניתן לבטל בניכוי 10% דמי ביטול, לאחר התחלת הסדרה הזיכוי יקבע 

בהתאם למועד הביטול ומספר המפגשים שכבר התקיימו.

 THE ISRAELI ASSOCIATION FOR COUPLES AND FAMILY THERAPY
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

לראשונה באגודה

להרשמה

גם באספקטים  זוגי המתמקדות  זוגי היא מבין השיטות היחידות בטיפול  גוטמן לטיפול  שיטת 
זוגי מזה  ביותר לטיפול  ואחת השיטות הנחקרות  ובאמצעים טכנולוגיים שונים  פסיכופיזיולוגים 

כ-4 עשורים. 
זוהי גם שיטה בה הטיפול מרחוק הוא אחד האמצעים האפשריים באופן יעיל. 

במהלך מפגשי הלימוד, נציג ונרחיב את עקרונות שיטת גוטמן כפי שישמנו אותה לעבודה מרחוק, 
וכן נתמקד במדדים הפיזיולוגיים של טיפול זוגי בהתאם לשיטת גוטמן. 

סדרה בת 3 מפגשים בהם נעסוק בטיפול זוגי מרחוק
תוך הצגת שיטת גוטמן ושילוב של אמצעים טכנולוגיים בטיפול הזוגי

בהנחיית ד״ר שושנה הלמן וד״ר ארנון רולניק

דמי השתתפות (ניתן להרשם לסדרה כולה בלבד):
חבר/ה אגודה – 300 ₪ / אורח– 360 ₪ 

https://secure.cardcom.solutions/u/V1x/


התחברות מרחוק בלבד – בין השעות 20:30-19:00. 
במהלך מפגש זה נתמקד בתיאורית הבית היציב וההתאמה שלו 

למטרות הטיפול. 
תיאורית ארבעת הפרשים וכן התערבויות אפשריות, הצגת דוגמאות.

מפגש שלישי 
יום שני - 
  27.5.19

התחברות מרחוק בלבד – בין השעות 20:30-19:00. 
במהלך מפגש זה נמשיך להעמיק בדרכי ההערכה (הצגת שאלונים 

וראיונות) תוך הדגמה של הצגת קונפליקט. שימושים טכנולוגיים 
בהערכת ההצפה בקונפליקט בין בני זוג. 

מפגש שני  
יום שני - 

 13.5.19

הסדרה תתקיים במתכונת של למידה מרחוק (בתוכנת זום), 
הקישור שישלח לפני כל שיעור יכלול גם את הורדת התוכנה 
אין צורך בידע טכנולוגי  והסברים כיצד לבצע את החיבור. 

קודם!  
במפגשים נלמד צעד אחר צעד את המרכיבים הטכנולוגיים 
וכן שימוש באמצעים טכנולגיים נוספים  של טיפול מרחוק 
שניתן לשלב בשיטת גוטמן. נלמד להכיר לעומק את עקרונות 
השיטה וההתערבויות תוך שימוש במצגות, סרטונים והדגמות 

גם עם שיתוף חי של המשתתפים. 
המפגשים יוקלטו לצורך לימוד נוסף וחוזר של המשתתפים. 

***  לאחרונה יצא ספר באנגלית המקדיש סדרת מאמרים בעריכתם בנושא.  

המנחים:
ד״ר שושנה  הלמן – פסיכולוגית, מטפלת זוגית 

ומשפחתית מוסמכת, וכן מדריכה מוסמכת 
הראשונה בארץ בשיטת גוטמן לטיפול זוגי, עוסקת 

בטיפול זוגי ומשפחתי מרחוק כבר מספר שנים. 

ד״ר ארנון רולניק - פסיכולוג קליני מומחה וחוקר 
שילוב של טכנולוגיה בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי, 

מדריך בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ובביופידבק. 
גם הוא עוסק בטיפול מרחוק כבר מספר שנים רב.  

למי מיועדים מפגשים אלו?
הקורס מיועד למטפלים זוגיים 

ומשפחתיים המעוניינים להרחיב את 
הידע שלהם הן לגבי שיטת גוטמן והן 

המעוניינים בשילוב טכנולוגיה בכלל 
והכרת עקרונות טיפול  מרחוק בפרט. 

*** בחלק מהמפגשים יחולקו המשתתפים לקבוצות ויכנסו לחדרים וירטואליים לצורך תרגול בזוגות.

השעות  בין  רעננה)  ב',   11 היצירה  (רח'  האגודה  במשרדי  יתקיים 
19:00-20:30 - מפגש זה הוא המפגש היחיד שיתקיים פנים אל פנים 
(כחלק מתפיסת העולם של טיפול מרחוק), יחד עם זאת, גם למפגש 

זה יהיה ניתן להתחבר מרחוק. 
במהלך מפגש זה נדגים ונדון בעקרונות הטיפול מרחוק. 

דרכי ההערכה של בני הזוג על פי שיטת גוטמן (כולל הבעות פנים).
שימוש במצלמה המסתכלת על כל אחד מבני הזוג.

מפגש ראשון  
יום שני - 

 29.4.19

תאור הסדרה



מספרו:                 

מספר תשלומים: 1 / 2           תוקף:

ת.ז של בעל הכרטיס:

תאריך:                                  חתימה: 

מדיניות ביטולים – עד שבוע לפני תחילת הסדרה ניתן לבטל בניכוי 10% דמי ביטול, לאר התחלת הסדרה 
הזיכוי יקבע בהתאם למועד הביטול ומספר המפגשים שכבר התקיימו..

דמי השתתפות:

להרשמה מהירה, מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

טופס הרשמה לשיטת גוטמן לטיפול זוגי בלמידה מרחוק 

לכבוד: האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
היצירה 11 ב', ת.ד. 2628, רעננה 

 o�ce@mishpaha.org.il 09-7467065 :טל‘: 09-7467064  פקס

חבר באגודה: כן / לא (נא לסמן) 

שם משפחה ופרטי:

טלפון:                                 טלפון נייד:

כתובת מייל:

סה“כ לתשלום:                        

בכרטיס אשראי מסוג:
 ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס / דיינרס

טופס הרשמה

מחיר

אורחחבר/ת אגודה

₪ 300₪ 360

https://secure.cardcom.solutions/u/V1x/

