מכון
אבולעפיה

בואו לקחת חלק בשינוי חיים מהותי
בעולם הטיפול והחינוך
בקרב האוכלוסייה הישראלית!
מהו מכון אבולעפיה?
מכון ללימודי פסיכותרפיה יהודית אינטגרטיבית
גוף -נפש ,העתיד להתרחב למרכז טיפולי וחינוכי
ולהקמת קליניקות כשלוחות תחתיו הפרוסות
ברחבי הארץ על מנת לשפר משמעותית את
איכות ורמת הטיפול ולתת מענה רחב ככל
האפשר.
לימודי התוכנית הינם בפריסה ארצית:
תל אביב | חדרה | ירושלים | בית שאן.

מדוע הוקם המכון?

שנים רבות שאנו סובלים מהדיכוטומיה בין תחום
הפסיכולוגיה לבין התחום הרוחני של היהדות,
כמו כן גבר הצורך במסגרת שתהיה מסוגלת
בנוסף לגשר על הפערים בין הגוף והנפש ובין
הנפש לרוח.
ד"ר מיכאל אבולעפיה-פסיכיאטר
בכיר המתמחה בטיפול בילדים ונוער
ומרצה לפסיכולוגיה יהודית ,מייסד
המכון משתף" :כפסיכיאטר ,מתוך הכאב ,החוויה
האישית והמפגש היומיומי עם קשיי המטופלים
עלה הביקוש והצורך בטיפול מסגנון אחר -המכון
מציע אלטרנטיבה טיפולית שעוסקת בשלושת
רבדיו של האדם-גוף נפש ונשמה ,ברוח האמונה
היהודית"

מחוויות הלימוד במכון
"המיוחד במכון אבולעפיה שכמרצה אינך
צריך לברור את מילותיך .אתה מרגיש שם
בבית .פסיכותרפיה יהודית במכון אינה קלישאה
אלא דרך חיים והשקפת עולם".
(ד"ר מולי גרוסמן ,מרצה בנושא טיפול וייעוץ זוגי במכון)

"עד היום הכרתי את עולם הטיפול ברובד מסוים,
בזווית מסוימת ,והשנה נפתח בפניי עולם חדש
שמקיף את האדם בכללותו ,אם זה בפן הרגשי,
השכלי ואפילו הרוחני .ד"ר מיכאל והמרצים
השונים מצליחים לחבר את העולם האמוני פנימי
שעליו גדלנו והתחנכנו ישר אל חדר הטיפולים"
(אריק כהן ,סטודנט ,יועץ חינוכי)

"עברתי שנה מדהימה ,עם לימוד מאוד עמוק,
עם ארגז כלים שמשרת אותי בחדר הטיפולים"
(אורלי לב חן ,פסיכותרפיסטית)

"כל מי שנפשו חפצה וכמהה בלימוד ייחודי
וחדש ומתאים גם מאוד לדור שלנו המיוחד
מוזמן לבוא ולהיות חלק" (יוסף גורוביץ ,סטודנט)

מבנה התוכנית

למי מועדת התוכנית?
התוכנית מיועדת לבעלי תואר שני בייעוץ חינוכי,
פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית.
בעלי תואר ראשון רשאים להגיש מועמדות
בתנאי ויהיו בעלי זהות טיפולית מובהקת.
הקבלה מותנית בראיון אישי והגשת התארים.

מכון אבולעפיה דוגל בלימוד החיבור העדין
והמרפא בין עומק חכמת חז"ל לבין כלים
מקצועיים מרפאים כמו  ,NLPפסיכותרפיה גופנית,
ועוד..

בתוכנית שמונה יחידות כלליות
יחידה  - 1פסיכופתולוגיה וטיפול יהודי ( 3שנים)
יחידה CBT - 2
יחידה NLP - 3
יחידה  - 4פסיכותרפיה גופנית
יחידה  - 5רפואה הוליסטית מן המזרח
יחידה  - 6טיפול זוגי ומיני
יחידה  - 7טראומה ופגיעות מיניות
יחידה  - 8טיפול קצר מועד
בנוסף מתקיימים  5ימים מרוכזים בהם נרחיב את
הידע בכלים נוספים כגון :דמיון נובע ,פסיכודרמה,
נטורופתיה ,תיאום בין מוחין וויפסאנה.
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התוכנית משלבת לימודי תיאוריה ומעשה
ומבוססת על שיטות הטיפול החדשניות לצד
השיטות המקובלות יותר .יחד עם זאת יוצגו מקרים
קליניים אשר נעסוק בניתוח והסקת מסקנות בסיומם
על מנת להעביר את חוויית הטיפול באופן החי ביותר
ובכך לרכוש את המיומנות הנדרשת בזמן אמת.
סגל ההוראה מורכב מבעלי מקצוע מתחום הטיפול
הנפשי עם ניסיון עשיר ובעלי מעמד גבוה בתחום
הרפואי.
בין המרצים :ד"ר מיכאל אבולעפיה ,פסיכיאטר בכיר לילד
ולנוער | ד"ר מרדכי בן ארי ,פסיכולוג קליני | ד"ר מולי גרוסמן,
פסיכולוג בכיר | ד"ר שלמה שיש-רופא ומומחה לרפואה
סינית | שרה שיש ,מטפלת | אריאל לביא ,מטפל מוסמך
בפסיכודרמה | דבורה נוב ,מטפלת בתנועה ועוד..

משך התוכנית-
תוכנית הלימודים הינה תלת שנתית,
יום בשבוע.
סה"כ כ 526-ש"ש המתחלקות ללימודי
תיאוריה ומעשה.
(לא כולל שעות הדרכה בפועל)

עלות התוכנית:
 ₪ 10,700לנרשמים עד01.06.18
 ₪ 11,400לנרשמים עד ה01.09.18
 ₪ 12,000לנרשמים מתאריך  1.9.18ואילך

הזדרזו והירשמו בהקדם!
דרכי יצירת קשר
רחל אבולעפיה ,מנכ"לית העמותה
0509605069
ציפי ,שיווק 0526313155
machon.aboulafia@gmail.com
rahelab64@gmail.com
אתר האינטרנט -
aboulafia-institute.org

