
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,רב שלום

 17:00שעה רביעי, ביום  ,17.04.19בתאריך 

 התלת שנתית לפסיכותרפיהיתקיים מפגש מידע לתכנית 

 – יםהאקדמיים עם המנהל

 גב' ליאת אריאל ומר נדב וינטראוב

 ,פקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט -בטכניוןהמפגש יתקיים 

 חיפה, בת גלים. 1עפרון רח'  

 מראש ברישום מותנית המידע במפגש שתתפותה, לידיעתך

  המפגש אינו כרוך בתשלום.

 *כולל קפה ומאפה*

 

 למריה לאישור הגעה למפגש נא לשלוח מייל

 esstudrefua@trdf.technion.ac.il למייל.

 וניסיון תעסוקתי קע אקדמירטלפון נייד / בציון הפרטים הבאים: שם מלא / 

 

 04-8295381בטל.  לבירורים נוספים, ניתן לפנות
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 לפסיכותרפיה שנתית -התלת כניתהת

 פרוכטר איל ר"ד :תכניתה ראש

 וינטראוב נדב מר,  אריאל ליאת' גב :אקדמי ניהול

 

 :התכנית תומטררקע ו

 של דורות הכשירה, היום ועד שנה 40-כ לפני וינטהג׳ וארגון ל"אש ביוזמת הקמתה מאז, לפסיכותרפיה התכנית

 הנפש.  בריאות בתחום מקצוע אנשי

 את ולהרחיב היכולות את לפתח הינו הבבסיס העומד המנחה הקוכאשר  ,שנים לשלוש אחת התכנית נפתחת

 .בוריהצי בשירות טיפוליות במסגרות ויישומם שונים טיפוליים ממקצועות מטפלים של והקליני התיאורטי הידע

 המטפלים של הכשרתם הרחבתמקצועית. לפיכך,  -רב הינה הציבורי השירות של השונות במסגרות העבודה

 .פרטיות למסגרות לפנות ביכולתן אין אשר ,לטיפול הנזקקות לאוכלוסיות יותר טוב טיפול מבטיחה השונים

 טיפולית שפה ויצירת פעולה שיתוףהשונים,  תחומיםה בין ומפרה מגוון מפגש מאפשרים תכניתב הלימודים

 .יחדיו ומשתפת משותפת

 :כניתתה אודות

, וקוגניטיביות דינאמיות בגישות פיפסיכותר בטיפול הבנה של ומגוון איתן בסיס מספקת הלימודים תכנית

דינאמי. -הפסיכו בתחום לקורסים מוקדשות הראשונות השנתיים. אינטגרטיבית טיפולית לחשיבה יחד החוברות

 (.  CBT) התנהגותי -קוגניטיבי בטיפול קליניים ויישומים תיאוריה כוללת שיתהשלי השנה

 התכנית תלמידי, כן כמו. קטנות בקבוצות שבועית -קבוצתית הדרכה ניתנת, הלימוד שנות שלוש לאורך

, הפסיכיאטרית בקריה הרפואית רמב"ם החטיבה של לצוות המיועדים השבועיים בסמינרים להשתתף מוזמנים

 .ייחודיים בנושאים הרצאות יםהכולל

 נושאים עיקריים:

 ימינו ועד מפרויד הפסיכואנליטית התיאוריה התפתחות. 

 הפסיכואנליטית בחשיבה יסוד מושגי. 

 יונג, וקרנברג סטרן, קוהוט, ביון, וממשיכיה קליין, וויניקוט: בולטות בתיאוריות המתמקדים סמינרים ,

 .ליזציהאומנט יקטיביותיאינטרסוב גישות

 בשעה והשתקפותה הראשונה החיים שנת: כגון, התפתחותיים דרך בציוני העוסקים סמינרים 

 (.ובקליניקה בתיאוריה, במיתולוגיה) האדיפאלי הקומפלקס, הטיפולית

 הקליני הריאיון. 

 דינמי מועד קצר טיפול. 

 התנהגותי -קוגניטיבי בטיפול קורס (CBT.) 

 סדנת, הטראומ: ייחודיים בנושאים מרוכזות סדנאות DBT ו ACT ,בטיפול סוגיות, השלישי הגיל 

 סדנאות .טיפול סיום, בפסיכותרפיה אתיקה, קבוצתי טיפול, חיובית פסיכולוגיה, אכילה בהפרעות

 .קבוצתיים ולתהליכים הלומדים לקבוצת התייחסות תוך -הלימודים וסיום אמצע, פתיחה



 

 :קהל יעד

 מטפלים, בעיסוק ריפוי, פסיכיאטריה, סוציאלית עבודה, כולוגיהפסי: הנפש בריאות טיפוליים בתחום מקצועות

 ניסיון בעלי משפחה רופאי', בסיסי -על' קורס לאחר פסיכיאטרי סיעוד(, ביבליותרפיה, אמנות, תנועה) בהבעה

 .מתאים טיפולי

 

  :קבלה תנאי

 רופאי', בסיסי -על' קורס לאחר פסיכיאטרי סיעוד, הנפש בריאות בתחום טיפולי במקצוע שני תואר 

 .מתאים טיפולי ניסיון בעלי משפחה

 הנפש בריאות במסגרות הציבורי בשרות טיפולית בעבודה קודם ניסיון.  

 פרטנית הדרכה לספק המסוגלת במסגרת עבודה. 

 

 7.11.2019תחילת לימודים: 

 

  מתכונת לימודים: 

 הדרכה אישית.ו יתתכנית תלת שנתית. בכל שנה ילמדו קורסים תיאורטיים, הדרכה קבוצת

  לשבוע, אחת 16:00 -19:30 השעות בין חמישי ימייתקיימו בהלימודים 

 אחת לשבועיים. 8:30-12:00שישי  בימי

  :הדרכה דרישות

 עובדים או/ו פסיכולוגים: מוסמכים מדריכים י"ע, ית/הסטודנט ת/עובד בה במסגרת תינתן פרטנית הדרכה

 .לקבלה תנאי מהווה, שנתיות שעות 32 של בהיקף הדרכה. קליניים סוציאליים

 .הטיפולים למהלך התייחסות תוך, הקיץ בחודשי גם נמשכת ההדרכה, לרוב

 איתור מקום ההדרכה באחריות ומימון הלומד.

 

 שעות לימוד 576היקף התכנית: 

 156הדרכה קבוצתית: 

 324קורסים וסמינרים: 

  96הדרכה אישית: 

 

  :לתעודה זכאות

 .המשך ללימודי היחידה - הטכניון מטעם סיום תעודת תוענק הקורס בחובות לעומדים

 בכל הקורסים וההדרכה הקבוצתית. 80% של נוכחות חובת 

  דרכה פרטנית.בההשתתפות 

 הלימודים. בסיום גמר עבודת הגשת 

 

 

 



 

 צוות ההוראה:

ר "לויטן, ד ר זינה"פישר, ד טלי ר"קליין, ד אהוד ' אריאל, פרופ ליאת' וינטראוב, גב נדב פרוכטר, מר איל ר"ד

ברייזבלט,  פרי דלית 'גב קייזר, יעקב גרינוולד, מר -לולב דורון' גב ליכטמן, -וינטראוב אלישבע 'כספי, גב יעל

שרון  'יוסף, גב בר -רם קרן  'כץ, גב באומגרטן ענבר 'ציפרמן, גב נעה 'שיוביץ, גב מיכל 'גב פאוקר, לירון 'גב

 צדיק. יורם לוי, מר אבי באומל, מר

 : הלימוד קוםמ

 החולים לבית בסמוך) גלים בת -חיפה, רפפורט וברוך רות ש"ע לרפואה הפקולטה בבניין יתקיימו הלימודים

 (. הרכבת ותחנת ם"רמב

  עלות הקורס:

 תשלומים(. 8-)ניתן לחלק ל *שכ"ל שנתי ₪ 11,500דמי רישום |  ₪ 480 

 בשכר לימוד מלא עבור שלוש שנים. כל תלמיד חייב* 

 היא באחריות ומימון הלומד.זו הדרכה , כולל את ההדרכה האישית לאשכ"ל * 

 

 :סדרי הרשמה

 .ב"מצ ותנאים כלליים הרשמה סטופ למלא .1

 .JPEGכקובץ  פספורט תמונת .2

 .(CV) חיים קורות .3

 .הפסיכותרפיה תכנית במסגרת ללמוד ת/מעוניין ה/את מדוע המסביר פנייה מכתב  .4

 ממדריכים. המלצות שתי  .5

 .ומקצועיות אקדמיות תעודות של סרוקים העתקים .6

 

 ה ע ר ו ת

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים 

 י ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה.דמ 

 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד  

  היחידה מביאה לידיעת הנרשמים התלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים או

ללימודי המשך במוסד  כפוף לנהלי היחידה .בכל נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים

 הטכניון למחקר ופיתוח.

 לפרטים נוספים והרשמה:

 kbiana@technion.ac.ilברפואה  ביאנה קיפניס, מנהלת תחום לימודי המשך

  8295381-04טלפקס |  esstudrefua@trdf.technion.ac.il | דוא"ל  ת לימודיםומריה/ פאינה, רכז
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