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 האוניברסיטאיהמ.ר. בשיתוף בנגב  גוריון-רסיטת בןשל אוניבביה"ס ללימודי המשך ברפואה 
 שנתית ללימודי פסיכותרפיה -תלתהתכנית ' של ההמחזור שמחים להודיע על פתיחת "ברזילי" 

 אשקלון "ברזילי",ר האוניברסיטאי במ.
 התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

 

 מטרות התכנית
o לגשר בין הידע התיאורטי לעשייה  ולהכשירם שתתפיה,לפתח את היכולת הקלינית המעמיקה של מ

 הפרקטית במפגש הטיפולי. 

o ידי משרד הבריאות, אשר צברו ניסיון קליני -להכשיר אנשי מקצוע המורשים לעסוק בפסיכותרפיה על
 בפסיכותרפיה פסיכודינאמית במסגרות בריאות הנפש, ומעוניינים להרחיב ולהעמיק את יכולותיהם בה.

 תנאי קבלה
 . אוכלוסיית היעד: 1

o  תחת הדרכה ניסיון עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה טיפולית, שצברו לפחות שנתיים
 בפסיכותרפיה פסיכודינאמית.

o  פסיכולוגים קליניים, או מתמחים בפסיכולוגיה קלינית הנמצאים שנה אחת לפחות בתכנית ההתמחות    

 .במסגרת מוכרת להתמחות קלינית          

o  בפסיכותרפיה פסיכודינאמית, הדרכהשרכשו ניסיון תחת רופאים פסיכיאטרים, או מתמחים בפסיכיאטריה 

 שנתיים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת בריאות הנפש. לפחות      

o    מקצועות הבאיםהמטפלים מ:  

  .התפתחותייםו ייםפסיכולוגים שיקומיים, חינוכיים, רפוא -

לפחות  לוגיה שצברוי תואר שני, להם תואר ראשון בעבודה סוציאלית או בפסיכובעל מנותבא מטפלים -
  .שנתיים ניסיון תחת הדרכה בפסיכותרפיה פסיכודינאמית

 . המועמדים העומדים בקריטריוני הקבלה יוזמנו לראיון אישי.2
 . פסיכותרפיה אישית לפני תחילת הלימודים או במהלכם.3
  פסיכודינאמי. . המלצות ממדריכים על טיפול4

 הדברים האמורים מתייחסים לנשים וגברים כאחד. -

 מבנה התכנית
 האקדמית.שבועות, במקביל לשנת הלימודים  14סמסטרים(, כל סמסטר בן  6שנתית )תכנית תלת   .1
 .12:30-19:30הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בשעות   .2

 18.10.18: מועד פתיחת הלימודים     
  בכל שנה יתקיימו:  .3

o .הרצאות תיאורטיות/סמינריונים 

o .הדרכות קבוצתיות 

o  בתכנית הלימודים(. 4שעות בשנה )ראה סעיף  40הדרכה אישית שבועית בהיקף של 

o .מספר ימי עיון/סדנאות בנושאים שונים שאינם כלולים בקורסים הרגילים 
 

 מקום הלימודים
  , אשקלוןמ.ר. האוניברסיטאי "ברזילי"
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 *תכנית הלימודים
הלימודים יעמיקו בתיאוריות הפסיכואנליטיות הקלאסיות והעכשוויות לניגזרותיהן: מפרויד דרך יחסי 

   אובייקט, פסיכולוגיית העצמי ועד הגישות האינטרסובייקטיביות.
 למטופל.תרחשים במפגש הטיפולי בין המטפל מבעבודה הקלינית יושם דגש על התהליכים ההדדיים ה

ח את הקונספטים התיאורטיים במפגש מעבר לרכישת ידע תיאורטי מקיף ועמוק יוכשרו התלמידים לשכו
  הטיפולי, ולבנותם מחדש דרך השימוש בעצמם ככלי הטיפולי המרכזי, באינטראקציה הייחודית עם המטופל.

 

 . תכנית שנה א':1

o סיכואנליטית )יום לימודים מרוכז(תרפיה פסוגיות אתיות בפסיכו 

o י יסוד בתיאוריה של פרוידמושג 

o סודות והתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטיתי 

o בריאות וחולי בראי הגישה הפסיכואנליטית 

o התיאוריה של מלאני קליין 

o הדרכה קבוצתית 
 

 . תכנית שנה ב':2

o מצבים מנטאליים ראשוניים 

o פסיכוזה 

o ת העצמיילוגיהתיאוריה של קוהוט: פסיכו 

o על הנרקסיזם 

o ביון 

o ביך האדיפליהתס 

o הדרכה קבוצתית 
 

 . תכנית שנה ג':3

o התיאוריה של ויניקוט 
o הגישה האינטרסוביקטיבית 
o דיסוציאציה 
o עקרונות ההבנה והפירוש של חלומות 
o טיפול דינאמי ממוקד 
o מחשבות על הטיפול 
o הדרכה קבוצתית 

 
 

  ליטית לשלושה מטופלים לפחות כל שנה, באחת מהן לפחות, יידרש לבצע פסיכותרפיה פסיכואנ משתתף. כל 4
 פעמיים בשבוע.     

שעות  40יידרש לקבל הדרכה אינדיבידואלית במשך כל שלוש שנות הלימודים, בהיקף של  משתתףכל 
 שעות, אצל לפחות שני מדריכים שונים )המאושרים ע"י ביה"ס(. 120שנתיות ובסה"כ 

 יקבל סיוע במציאת מטופלים והדרכה.העונה על קריטריוני הקבלה, אך מתקשה במציאת מטופלים,  משתתף
 .תכנית הלימודים אינה סופית ייתכנו שינויים* 
 

 תעודת גמר
 סיום התכנית וקבלת תעודת גמר מותנה:

 ם.פי דרישות הקורסים השוני-בהשתתפות בכל פעילויות החובה שהוגדרו לעיל ובביצוע מטלות על .א

 הגשת עבודת גמר בסוף השנה השלישית. .ב
                        

 
 
 
 

 



 

 

 

                                                           
                                           גוריון בנגב-אוניברסיטת בן            

                     הפקולטה למדעי הבריאות          

                                     ביה"ס ללימודי המשך ברפואה          

 

 שכר לימוד

o  :300דמי רישום  ₪ 

o 11,900לימוד שנתי:  שכר  ₪ 

o ישלם המודרך ישירות למדריכים. תעבור הדרכה אינדיבידואלי 
 

 סדרי הרשמה
 רוף:יטופס הרשמה בצ

o  ,י, הסמכה וכיו'.העתק תעודות רישוהעתק תעודות אקדמיות 
o .קורות חיים 
o הפסיכודינאמיל ולות של מגיש הבקשה בתחום הטיפוהמלצות כתובות משני ממליצים ביחס לנסיון וליכ. 

 

 ביה"ס ללימודי המשך ברפואהשלוח ליש ל
 הפקולטה למדעי הבריאות

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 653ת.ד. 
 84105שבע -באר

 

 31.05.2018מועד אחרון להרשמה: 
 

 בעלי תפקידים
 התכנית י, מנהלארנוורט-אביןוד"ר שרה  פרופ' גבריאל שרייבר

 , מנהל ביה"ס ללימודי המשך ברפואהפרופ' רוני פלג
 

 ועדת הוראה
 , יו"ר ארנוורט-אביןשרה ד"ר 

 מר צבי פיירמן
 מר אבי שרוף

 פרופ' גבריאל שרייבר
 

 צוות הוראה
 דישי-גב' תמר אבידן

 ארנוורט-אביןשרה ד"ר 
 ר יואב אנטמןמ

 ד"ר עמי אבני
 שטרית-מר אבישי בן

 גב' אברמית ברודסקי
 מר עודד גולדברג

 עד-מר אביתר גיל
 גילה גינצבורגגב' 

 ד"ר גבי וייל
 מר שלמה זלוטניק

 מלאךגב' חוה ינאי 
 רמןימר צבי פי

 מר נתי פרי
 מר מאיר פרס

 חדד-רוטמנשגב' מאירה 
 שוודורוןרות גב' 

 גב' רוני שפירא
 שרוף מר אבי

 פרופ' גבריאל שרייבר
 

 לפרטים נוספים
                               cme@bgu.ac.il, דוא"ל: 6273708-08טלפון:   - מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
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 לכבוד
 מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה

 הפקולטה למדעי הבריאות
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 653ת.ד. 
 84105שבע -באר

 08-6273587פקס: 
 

 
 מס' ת.ז שם ושם משפחה

          

 

 מקום עבודה עיסוק השכלה

   

 

 טלפון עבודה טלפון בית טלפון נייד

   

 

 כתובת דואר אלקטרוני

                                                                           @ 

 

 מיקוד רחוב ומספר שם היישוב/עיר

   

   
 :יש לצרף לטופס הרישום

  םמסמכים רלוונטיי .1
 לתאריך הרישום )יש לרשום את ההמחאה לפקודת   ₪,  300המחאה בסך  –. דמי הרשמה לתכנית 2

 גוריון בנגב(-אוניברסיטת בן  
 ביה"ס.ורך כך, יש ליצור קשר עם מזכירות . לצבכרטיס אשראיניתן להסדיר את תשלום דמי הרישום 

 .מותנית במספר מינימאלי של משתתפים תכניתפתיחת ה -

 מספר המקומות מוגבל! -
 
 

 ביטולים והחזרים:
 .דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים 

  ביה"ס ללימודי המשך ברפואה שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או
 רשמים מלוא שכר הלימוד.מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנ

  :במקרה זה לימודיםימים לפני פתיחת ה 10הודעות ביטול יתקבלו בכתב עד ביטול ע"י הנרשם .
יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום. בביטול לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא של שכר 

 הלימוד.

 זו הדרךיון בנגב גור-בןאוניברסיטת                                        

                


