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לימודי פסיכותראפיה במרכז הרפואי לברה"ן "שער מנשה"
המרכז הרפואי לבריאות הנפש "שער מנשה" מזמין את הקהילה המקצועית לבוא וללמוד בין כותלי המוסד בתכנית
לימודים חדשנית ומרתקת בתחום הפסיכותראפיה הפסיכודינאמית.
התכנית מוגשת על ידי מיטב אנשי המקצוע מקרב בכירי הסגל של המרכז ,בעלי ניסיון קליני וידע תיאורתי רב ,ועם
ניסיון עשיר בהוראה.
התכנית מיועדת לפסיכיאטרים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים )בעלי תואר שני בתחום טיפולי( ומטפלים בהבעה
ויצירה.
תוכנית הלימודים מציעה  2מסלולים נפרדים:
מסלול לימודים :תיאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של המבוגר.

מסלול לימודים :תיאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של ילדים ונוער.
בנוסף ,מתקיים קורס ייחודי בתחום תיאוריה וטיפול בגישה ההתייחסותית.
הלימודים יתקיימו לאורך  13מפגשים שבועיים ,החל מחודש מרץ  2013ועד חודש יוני ) 2013כל מפגש מורכב מ 4
שעות אקדמיות.
הלימודים ב  2המסלולים  -תאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של המבוגר  /תאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של ילדים
ונוער  -יתקיימו בימי ה' בין השעות  ,16:15 – 13:00החל מיום ה'  7.3.2013ועד יום ה' .20.6.2013
הלימודים בקורס תאוריה וטיפול בגישה ההתייחסותית ,יתקיימו בימי ד' ,בין השעות  ,16:15 – 13:00החל מיום ד'
 6.3.2013ועד יום ד' .19.6.2013
הלימודים מוכרים לגמול השתלמות.
שכר הלימוד עבור כל אחד מהמסלולים והקורס בגישה ההתייחסותית ) 13מפגשים בני  4שעות אקדמיות כ"א( הינו
.₪ 940
מספר המקומות מוגבל.
פתיחת הקורסים מותנת במספר הנרשמים
לפרטים נוספים ולקבלת טפסי הרשמה ,נא לפנות לגב' פזית בן בסט-הרר ,רכזת הוראה של התכנית ,במרכז הרפואי
לברה"ן "שער מנשה" ,בימים א' עד ה' ,בין השעות  ,8:00-16:00טלפון.04-6278879 :
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לימודי פסיכותראפיה במרכז הרפואי לברה"ן "שער מנשה"
תאור תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים בפסיכותראפיה מציעה  2מסלולי לימוד שונים – תיאוריה וטיפול במבוגרים ,ותיאוריה וטיפול
בילדים ונוער .בנוסף יתקיים קורס ייחודי בתחום הגישה ההתייחסותית בפסיכותראפיה.
להלן תאור הקורסים והשעורים השונים:

מסלול לימודים בתיאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של המבוגר
מסלול זה מציע קורס בן  13מפגשים שבועיים ) 4שעות אקדמיות כ"א(  ,המתקיימים בימי ה' ,בין השעות – 13:00
 ,16:15החל מיום ה'  7.3.2013ועד יום ה' .20.6.2013
הקורס מורכב מ  2שעורים נפרדים:
שעור ) 1שעות  13:00ל :(14:30

מקורות הטראומה במבנה הנפש  -גישות דינאמיות בתיאוריה וטיפול בטראומה הנפשית.
מרצה :גב' ענת סולציאנו – קינן.
השיעור יעסוק בהבנת מושג הטראומה הנפשית ע"פ התיאוריה הפסיכואנליטית ,על נגזרותיה השונות .יילמדו
ההסברים הפסיכודינאמיים השונים לטראומה ,האטיולוגיה ,התפתחות ופתולוגיה שלה במבנה הנפש ,החל מהגישות
המסורתיות יותר ועד אלה העדכניות .יושם דגש על הנגזרות הטיפוליות הנובעות מגישות שונות אלה ,וכמו כן יתוארו
דרכי התערבות ייעודיים לנפגעי הטראומה הנפשית.
שעור ) 2שעות  14:45ל :(16:15

תקינות ופתולוגיה בהתפתחות הנפשית ע"פ תאוריות יחסי אובייקט
מרצה :מר מידן טוראל
בשעור זה נילמד על התפתחות המבנה הנפשי ,על התהליכים התקינים והשיבושים המופיעים בהם ,על פי התאוריה
הפסיכואנליטית של יחסי אובייקט .נעסוק בהסברים הניתנים להתפתחות הנפשית ע"פ תורתם של תאור תיקנים
מרכזיים בתחום זה כגון מ .קליין ,ויניקוט ,ביון ,מאהלר ,קרנברג ,פונאגי )תאוריית המנטאליזציה( ואחרים .כך יקבלו
המשתתפים/משתתפות כלים נוספים הן להבנת מצבים ותהליכים דינאמיים ,והן כלים לעבוד עימם בחדר הטיפולים.
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מסלול לימודים בתאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של ילדים ונוער
מסלול זה מציע קורס בן  13מפגשים שבועיים ) 4שעות אקדמיות כ"א( ,המתקיימים בימי ה' ,בין השעות – 13:00
) 16:15החל מיום ה'  7.3.2013ועד יום ה' .(20.6.2013
הקורס מורכב מ  2שעורים נפרדים :
שעור ) 1שעות  13:00ל :(14:30

תקינות ופתולוגיה בהתפתחות הנפשית ע"פ תאוריות יחסי אובייקט
מרצה :מר מידן טוראל
בשעור זה נילמד על התפתחות המבנה הנפשי ,על התהליכים התקינים והשיבושים המופיעים בהם ,על פי התאוריה
הפסיכואנליטית של יחסי אובייקט .נעסוק בהסברים הניתנים להתפתחות הנפשית ע"פ תורתם של תאור תיקנים
מרכזיים בתחום זה כגון מ .קליין ,ויניקוט ,ביון ,מאהלר ,קרנברג ,פונאגי )תאוריית המנטאליזציה( ואחרים .כך יקבלו
המשתתפים/משתתפות כלים נוספים הן להבנת מצבים ותהליכים דינאמיים ,והן כלים לעבוד עימם בחדר הטיפולים.
שעור ) 2שעות  14:45ל :(16:15

סוגיות נבחרות בטיפול הפסיכו דינאמי עם ילדים ונוער
מרצה :מר חיליק פרי
הטיפול בילדים ונוער מפגיש את המטפל עם שלל סוגיות ודילמות האופייניות וייחודיות לעבודה עם המטופל הצעיר,
התהליכים ההתפתחותיים המשמעותיים הפועלים בו ,והסביבה המעורבת עמו .בשיעור נעסוק ,מתוך היבט
פסיכודינאמי ,בסוגיות טיפוליות הייחודיות לעבודה עם המטופל הצעיר ,מרכיב הדרכת ההורים ,תהליכים של העברה
והעברה נגדית בין המבוגר לילד בחדר ,וסוגיות נוספות .השעור יאפשר מפגש בין הגישות הפסיכודינאמיות השונות
הרווחות בטיפול בילדים לבין הטכניקה הטיפולית ואופני ההתערבות הנגזרים מאלה.

קורס :תאוריה וטיפול בגישה ההתייחסותית
מרצה :מר עמנואל עמרמי
הקורס יאפשר הכרות מעמיקה ויסודית עם החשיבה הקלינית בפרספקטיבה של הזרם ההתייחסותי
והאינטרסובייקטיבי .בקורס נלמד את עיקר המושגים ,רעיונות ,ודרכי ההתערבות המאפיינים זרם זה ,ונעמוד על
היווצרותו והתפתחותו בעשורים האחרונים .נלמד את משנתם של התיאורתיקנים המרכזיים אשר יצרו ועיצבו את
הזרם ההתייחסותי ואינטר סובייקטיבי בעולם הפסיכואנליטי בעשורים אלה.
בקורס נשלב בין הבנה ולמידת התיאוריה לבין הנגזרות המעשיות הנובעות ממנה ,היוצרות טכניקה טיפולית בעלת
מאפיינים ייחודיים בעבודה בחדר הטיפולים.
הקורס מורכב מ  13מפגשים שבועיים בני  4שעות אקד' כ"א ,המתקיימים בימי ד' ,בין השעות ) 16:15 – 13:00החל
מיום ד'  6.3.2013ועד יום ' .19.6.2013
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תכנית לימודי פסיכותראפיה במרכז הרפואי לברה"ן "שער מנשה

טופס הרשמה
הריני מבקש/מבקשת להירשם לתכנית לימודי פסיכותראפיה במוסדכם.
שם פרטי _____________ שם משפחה _________________ מס' ת.ז) .כולל ביקורת ( ____________
כתובת )כולל מיקוד(_________________________________________________________________
טל' בבית ______________________________ טל' נייד ________________________________
מקום העבודה ___________________________ תפקיד ________________________________
טל' בעבודה ____________________________ כתובת דוא"ל _____________________________
תואר אקדמי ____________________________ מקצוע ___________________________________
מוסד מעניק התואר _______________________ שנת _______________________
מס' שנות ניסיון במקצוע __________

תפקיד במקום העבודה ____________________________

ידוע לי כי בחתימתי על טופס ההרשמה ,אם אתקבל לתוכנית ,הנני מתחייב/ת לתשלום שכר הלימוד.

תאריך ________________________ חתימה __________________________
יש לצרף  ₪ 60דמי הרשמה )במזומן או בהמחאה הרשומה לפקודת המרכז הרפואי לברה"ן ,( ,המהווים חלק משכר
הלימוד) .במידה והמועמד/מועמדת לא יתקבל/תתקבל ללימודים ,או במידה והלימודים המבוקשים לא יתקיימו,
יוחזרו דמי הרישום(.
נא לסמן הלימודים המבוקשים בטופס המצורף בהמשך ולהחזיר יחד עם דף זה ובצירוף דמי ההרשמה ,לידי

גב' פזית בן בסט –הרר ,ממונה על ההדרכה ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
ד.נ .חפר מיקוד 37806
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)המשך(
תכנית לימודי פסיכותראפיה במרכז הרפואי לברה"ן "שער מנשה

טופס הרשמה

ניתן לבחור בין אחד משני המסלולים :פסיכותראפיה במבוגרים או פסיכותראפיה בילדים .לימודים
אלה מתקיימים בימי ה' .כמו כן ניתן לבחור בקורס תאוריה וטיפול בגישה ההתייחסותית כבחירה
יחידה )הקורס מתקיים בימי ד'( או בשילוב עם אחד מהמסלולים הקודמים )המתקיימים בימי ה'(.
הריני מבקש/מבקשת להירשם לתכנית לימודי פסיכותראפיה במוסדכם.
נא לסמן הלימודים המבוקשים:
________ מסלול לימודים בתיאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של המבוגר )  13מפגשים שבועיים
המתקיימים בימי ה' ,בין השעות  ,16:15 – 13:00החל מיום ה'  7.3.2013ועד יום ה' . ( 20.6.2013
________ מסלול לימודים בתאוריה וטיפול בפסיכותראפיה של ילדים ונוער ) 13מפגשים שבועיים
המתקיימים בימי ה' ,בין השעות  ,16:15 – 13:00החל מיום ה'  7.3.2013ועד יום ה' .(20.6.2013

_________ קורס :תאוריה וטיפול בגישה ההתייחסותית

) 13מפגשים שבועיים המתקיימים בימי ד',

בין השעות  ,16:15 – 13:00החל מיום ד'  6.3.2013ועד יום ' ( 19.6.2013

מצורפים  ₪ 60דמי הרשמה בהמחאה /במזומן )נא לסמן(
שם____________________:
חתימה__________________
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