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המ.ר. בשיתוף בנגב  גוריון-ניברסיטת בןשל אוביה"ס ללימודי המשך ברפואה 

מסלול המשך חד שנתי ללימודי שמחים להודיע על פתיחת "ברזילי"  האוניברסיטאי
 אשקלון "ברזילי",ר האוניברסיטאי במ. פסיכותרפיה פסיכואנליטית

 

 מטרות התכנית
 ק את לאפשר לאנשי מקצוע שסיימו לימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית להרחיב ולהעמי

 התיאורטי והקליני שרכשו לעבודה עם ילדים ומתבגרים. הידע
  ליצור מרחב למידה שיאפשר חשיבה משותפת, יצירתיות והתפתחות לאנשי מקצוע שעובדים עם

 ילדים והוריהם.
 זור שנמצא בטראומה אמקצוע שעובדים ב ליצור מרחב לעיבוד וחשיבה פסיכואנליטית לאנשי

 ים והוריהם במצבי טראומה.מתמשכת בנושא עבודה עם ילד
 

 תנאי קבלה
 אוכלוסיית היעד:  .1

 עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים ,פסיכיאטריים רופאים, וחינוכיים קליניים פסיכולוגים
ם בילדי ומטפלים פסיכואנליטית בגישה הפסיכותרפיה מתוכניות באחת באומנויות שסיימו לימודים

 . שנים שלוש לפחות מתבגרים ו/או
 מועמדים העומדים בקריטריוני הקבלה יוזמנו לראיון אישי.. ה2
 אישית לפני תחילת הלימודים או במהלכם.פסיכודינמית . פסיכותרפיה 3
 מי בילדים ומתבגרים.פסיכודינ. המלצות ממדריכים על טיפול 4

 הדברים האמורים מתייחסים לנשים וגברים כאחד. -

 

 מבנה התכנית
 שבועות, במקביל לשנת הלימודים האקדמית. 14רים(, כל סמסטר בן סמסט 2) חד שנתיתתכנית  . 1
   .14:15-19:30הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בשעות  . 2

 26.10.2017: מועד פתיחת הלימודים     
 שיעורים תיאורטיים והדרכה קבוצתיתבכל סמסטר יתקיימו שני .  3

 

 תעודת גמר
 פי דרישות-ותנה בהשתתפות בכל פעילויות החובה ובביצוע מטלות עלסיום התכנית וקבלת תעודת גמר מ

 הקורסים השונים.
 

 שכר לימוד

  :300דמי רישום  ₪ 

  :9,300שכר לימוד שנתי  ₪ 

 

 מקום הלימודים
  , אשקלוןמ.ר. האוניברסיטאי "ברזילי"
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 תכנית הלימודים
 . סמסטר א'1

o  במשחקטיפול 

o עבודה עם הורים בגישה פסיכואנליטית 

o הדרכה קבוצתית 
 

 סמסטר ב'. 2

o טיפול במתבגרים 

o טיפול בטראומות אצל ילדים 

o הדרכה קבוצתית 
                        

 סדרי הרשמה
 רוף:יטופס הרשמה בצ

o  תעודת סיום בי"ס לפסיכותרפיההעתק 
o .העתק תעודות אקדמיות 
o יו'.העתק תעודות רישוי, הסמכה וכ 
o .קורות חיים 
o ממליצים.ני שמות ופרטים של ש 

 
 יש לשלוח לרובי כהן

 ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
 הפקולטה למדעי הבריאות

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

 

 15.6.2017מועד אחרון להרשמה: 
 

 בעלי תפקידים
 יהללימודי פסיכותרפ פרופ' גבריאל שרייבר, מנהל התכנית

 ד"ר שרה אבין, מנהלת התכנית ללימודי פסיכותרפיה ויו"ר ועדת הוראה
 מנהל ביה"ס ללימודי המשך ברפואה פרופ' רוני פלג,

 גב' רוני שפירא, מרכזת אקדמית
 

 ועדת היגוי
 גב' רוני שפירא

 גב' גילה גינזבורג
 

 ועדת הוראה
 ד"ר שרה אבין, יו"ר 

 מר צבי פיירמן
 מר אבי שרוף

 ל שרייברפרופ' גבריא
 

 צוות הוראה 
 מר יוסי צוק

 גב' ליה קוך סטולוב
 ענתי-גב' לילך דורון
 מר צבי פיירמן
 גב' רוני שפירא

 

 לפרטים נוספים

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

 יענת-לילך דורוןגב' 

 זמננו. מטפלת בילדים, נוער, מבוגרים -(, מתמחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בתM.Aפסיכולוגית קלינית )
 אילן בבית הספר לעבודה סוציאלית ובחוג המשולב למדעי -וזוגות בקליניקה פרטית. בעבר מרצה באוניברסיטת בר

 החברה. 
 

 צבי פיירמןמר 
 חבר ועדת ההוראה בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בבי"ח ברזילי, פסיכולוג קליני מדריך; מורה, מדריך ו

 אוניברסיטת בן גוריון ומורה לשעבר ומדריך בתוכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטאות ת"א ובר אילן; מרצה 
 שער  מן החוץ באוניברסיטת בן גוריון בתואר שני לפסיכולוגיה קלינית; מנהל לשעבר וחבר צוות במרכז הפסיכולוגי

 הנגב; מטפל ומדריך בקליניקה פרטית.

 
 יוסי צוקמר 

 פסיכולוג קליני מדריך. פסיכולוג ראשי ב"מכון שלם" וקליניקה פרטית. יו"ר חטיבת הילדים והנוער באגודה 
 אילן, תוכנית ילדים -הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. מדריך בתוכניות לפסיכותרפיה של אוניברסיטת בר

 גוריון ב"ברזילי".-אוניברסיטת ת"א והתוכנית לפסיכותרפיה של אוניברסיטת בןונוער ב

 
 ליה קוך סטולוב גב' 

 פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל. 
 מלמדת בתכנית התקרבות ומרכזת תכנית "חלון לפסיכואנליזה", מלמדת במסלול פוטותרפיה במוסררה ובתכנית 

 ותרפיה בהרי ירושלים.לפסיכ

 
 רוני שפיראגב' 

 פסיכולוגית קלינית מומחית ופסיכואנליטיקאית מנחה של ילדים ומבוגרים בחברה הפסיכואנליטית בישראל. 
 מרצה במכון הפסיכואנליטי בירושלים ומנחה סמינר קליני בבית הספר לפסיכותרפיה באשקלון. בעבר מורה 

 של החברה הפסיכואנליטית. מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית. בתוכנית התקרבות ובמרכז הלימודים 
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 פירוט הקורסים -תכנית הלימודים 

 סמסטר א׳

 יוסי צוקמרצה  -  טיפול במשחק

Every playing child behaves like a poet, in that he creates a world of his own, or 

more accurately expressed, he transposes things into his own world according 

to a new arrangement which is to his liking. S. Freud, 1908 

מראשית דרכה של הפסיכואנליזה בילדים, המשחק התבסס כאמצעי לחקר הלא מודע ויחסי 

האובייקט של הילדים בחדר הטיפול. לאורך השנים, השימוש במשחק בחדר הטיפול קיבל ניסוחים 

קורס נסקור את ההתפתחויות התיאורטיות שחלו לאורך שונים הן בתיאוריה והן בטכניקה. ב

השנים, תוך התבססות על החשיבה של אנה פרויד, מלאני קליין, דונלד וויניקוט, וכותבים בני זמננו 

)פרנקל, פרו, אלטמן ועוד( ואת השינויים שנעשו בטכניקה הטיפולית לאור המשגות אלה. הקורס 

 מקרה ועל חומר קליני שיביאו המשתתפים. יתבסס על קריאה של מאמרים ושל תיאורי

 

                                                                        רוני שפיראמרצה גב'  - עבודה עם הורים 

בקורס נעסוק בנושאים ייחודיים לעבודה עם הורים: ההורות כתהליך התפתחותי, תקופות  

ת, הילד כמושא להשלכות ההורים והעברה בין דורית. נעסוק גם קריטיות בהורות, פונקציות הוריו

מטפל, דילמות של נאמנות -הורה-בשאלות קליניות: תהליכי העברה והעברה נגדית במשולש ילד

 כפולה ועוד.

נתבסס על עבודותיהם של זיגמונד פרויד, תומס אוגדן, תרז בנדק, יולנדה גמפל, ג'יאנה וויליאמס, 

 ר קרון, מנזנו אספסה וזילקה  ודוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים. דונלד וויניקוט, תמ

 

 צבי פיירמן מר סטולוב ו-ליה קוךמנחים גב'  – הדרכה קבוצתית
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 סמסטר ב׳

                                                                                           ענתי-לילך דורוןגב'  – טיפול במתבגרים

אופיינת בשינויים כמעט בכל גיל ההתבגרות הינו תקופת מעבר אינטנסיבית, תקופה של התהוות המ

היבטי החיים. גיל בו ישנה תנופת הבשלה ביולוגית, התעוררות של הדחף המיני ותובענותו, שאינן 

מתואמות בהכרח עם  תהליכי ההבשלה הרגשית וההתפתחות הקוגניטיבית. גיל של תהליכי  גיבוש 

בהתמודדות עם הזהות, התמקמות מחודשת מול ההורים והחברה.  גיל הדורש שינויים 

קונפליקטים פנימיים ולחצים חיצוניים. במהלך הקורס נדון באתגרים הרגשיים וההתפתחותיים 

העומדים בפני המתבגר, בקשיים ספציפיים המביאים מתבגרים לטיפול )כגון: הפרעות אכילה, 

סלול אובדנות ולקיחת סיכונים, פסיכוזות(, נדבר על סוגים שונים של מתבגרים ונייחד מקום למ

אותו עוברת הבת המתבגרת. נבחן יחדיו את משמעות ההורות למתבגר ונחקור את המאפיינים 

  היחודיים של המפגש עם המתבגר בקליניקה. לבסוף נחשוב יחדיו על מאפייני ההתבגרות  במאה 

 .21 -ה

חרים. נקרא מאמרים של זיגמונד פרויד ואנה פרויד, בלוס, אנתוני, ויניקוט, לאופר, קריסטבה וא

 וכן נעסוק בתיאורי מקרה מהספרות ושל משתתפי הקורס.

 

  ליה קוך סטולובגב'  – טיפול בטראומות אצל ילדים

 הקורס יעסוק בחשיבה הפסיכואנליטית על טראומה והשפעתה על ההתפתחות הנפשית. 

לד נדון בסוגי טראומה שונים: החל מחסך ועד להתעללות נפשית, פיזית ומינית ובתגובות של הי

לטראומה כמו פחד, שיתוק ודיסוציאציה. נדון גם בטראומות מתמשכות כמו מצבי מלחמה וטרור 

 והשפעתן על ילדים.

נעסוק באופנים בהם מתרחשת החייאה מחדש של הטראומה בקשר הטיפולי . במרחב זה מתאפשר 

ממשיים חיבור של החלקים המנותקים ומעבר הדרגתי מחיים נפשיים השרדותיים לחיים נפשיים 

 ומלאים.

 נקרא את פרויד, פרנצי, ויניקוט, בלינט, גרין, גמפל ועוד.

 

 צבי פיירמן מר סטולוב ו-ליה קוךגב'  הדרכה קבוצתית
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 לכבוד
 מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה

 הפקולטה למדעי הבריאות
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 653ת.ד. 
 84105שבע -באר

 

 
 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  –ית . דמי הרשמה לתכנ2

 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! -
 
 

 ים והחזרים:ביטול
 .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
 מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד.

  :במקרה זה לימודיםם לפני פתיחת הימי 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 הדרךגוריון בנגב -בןאוניברסיטת                                        

                

 



 


