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 פתש", ברפואה המשך ללימודי האקדמי המרכז

מין, מיניות ומה 
 שביניהם: מבוא 

 לטיפול ושיקום מיני

 
 פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני  :ראשי התכנית

 גב' גאולה פלדמן, גב' רחלי ראובני  מרכזות:
                                         

 

  
 

 במתכונת מחודשתמחזור עשירי של הקורס 

 מהווה בסיס להסמכה בטיפול מיני 

 )איט"ם( כתנאי לתחילת התמחות בטיפול מיני קורס הראשון שהוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול מיניה 
 

המודעות להשפעתה המיטיבה של המיניות על הבריאות  .של כל אדם ומהווה את תפיסת העצמי והזהות שלנו וחלק בלתי נפרד מחיימיניות היא 
 רגשית ונטול ידע טיפולי מאותגרצוות  יםבתפקוד המיני, מוצאומצוקה הנגרמת בשל קשיים במיניות הומנגד  אחד דצהנפשית והפיזית של הפרט מ

 המתמודדים עם קשיים בתחום המיניות והאינטימיות. ,מטופליםמקצועית עם ומיומנות 
לגישות תיאורטיות מסורתיות לצד גישות חדשות, זאת בצד הקנייה של כלים יישומיים להתערבות קלינית  את המשתתפים במהלך הקורס נחשוף

הרצאות בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת ו פרקטיקום, שילוב סדנאות חווייתיות מעצימותנעשה זאת ב .בתחום המין והמיניות ובתחום השיקום המיני
 באופן אינטראקטיבי וחדשני. מרחוק למידה

ויישומי רחב ומעמיק תוך התייחסות  תיאורטידע השיקום המיני |הקניית גוף יוטיפולית בתחום הטיפול -להתערבות ייעוציתהכשרה  ת התכנית:מטר
ת מודעות עצמית של המשתתפים לפיתוח וביסוס שיח אואליים, חברתיים, תרבותיים, דתיים ועוד |העלקסס-להיבטים אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו

 .מקצועי נינוח ופתוח | הקניית כלים פרקטיים לאבחון וטיפול בהפרעות בתפקוד מיני
 

מטפלים משפחתיים וזוגיים,  פסיכולוגים,| הכמומחים ממקצועות שונים | מטפלים מיניים בשלבים שונים של תהליך ההסרופאים מ קהל יעד: 
פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי  –הבעה, יועצים חינוכיים וקרימינולוגים קליניים | פרא רפואיים ומטפלים באמצעות דרמה ואומנות, יצירה 

 מקצועות טיפוליים נוספים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם והבנתם בתחום.תקשורת | אנשי 
 שנתיים. על פנישיתפרשו ארבעה סמסטרים מתכונת: 

 בניין הפקולטה לרפואה, 20:00-16:00בין השעות , חמישייום מועד ומיקום:  

 שנתי( ₪  5,500סמסטריאלי ) 2,750  :שכר לימוד

   מכולן | התכנית הפועלת במסגרת מוסד אקדמי מוכר ואמין | התכנית הראשונה בתחום |התכנית הוותיק: ולמה דווקא אנחנו למה אצלנו

 | שעות פעילות נוחות |  תתכנית עדכנית | תכנית חווייתי  ת רבות לטיפול מיני |ואפועלת בשיתוף מרפצוות רכזים ומרצים בכירים ובעלי ניסיון | 

                                              מידת התחוםבעקבות הבנת הצורך בל ופחתשכ"ל מ
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