מרכז הלימודים של החברה
הפסיכואנליטית בישראל

הקורס התלת-שנתי
התשעה עשר לפסיכותרפיה:

תכנית השתלמות
לפסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית

x

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה ניתנת במסגרת מרכז
הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל ,ומטרתה להרחיב
את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית .תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין
הידע התיאורטי על התפתחות ,על פסיכופתולוגיה ועל הטכניקה
הטיפולית ,לבין מלאכת הטיפול .תשומת לב ומחשבה יוקדשו ליישום
התיאוריה הפסיכואנליטית לטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע.
התכנית מיועדת ,כמובן ,לנשים וגברים כאחת ,ומנוסחת בלשון זכר
מטעמי נוחות בלבד.
התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי :פסיכיאטרים,
פסיכולוגים קליניים ,עובדים סוציאליים קליניים ,קרימינולוגים
קליניים ,פסיכולוגים חינוכיים ושיקומיים ומטפלים מתחומי האמנויות,
התנועה והסיפור בעלי הכשרה מתאימה.
מורי התכנית הם פסיכואנליטיקאים חברי החברה הפסיכואנליטית
בישראל ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה ,בעלי ניסיון בהוראה
במסגרות אקדמיות וקליניות.

תנאי קבלה:
פסיכיאטרים :לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה ,עדיפות
למסיימי שלב א’.
פסיכולוגים קליניים :אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות.
עובדים סוציאליים קליניים :בעלי תואר שני קליני וניסיון
בפסיכותרפיה דינאמית.
קרימינולוגים קליניים :בעלי תואר שני וניסיון של  5שנים
בפסיכותרפיה דינאמית.
פסיכולוגים חינוכיים ושיקומיים :בעלי ניסיון של  5שנים
בפסיכותרפיה דינאמית.
מטפלים בתחומי האמנויות ,תנועה וסיפור :בעלי תואר שני וניסיון
של  5שנים בפסיכותרפיה דינאמית.

תנאי השתתפות:
תכנית הלימודים מחייבת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה
פסיכואנליטית במהלך הלימודים והדרכות בגישה אנליטית/
דינאמית על העבודה הטיפולית.

מהלך הלימודים
א   .הלימודים:
הלימודים מתקיימים אחת לשבוע מדי יום ד’ בין השעות  18:00ל-
,21:15
השנה הראשונה תיפתח ב 18.10.17 -ותסתיים ב .20.6.18 -הלימודים
מתקיימים במכון הישראלי לפסיכואנליזה בירושלים .כל מפגש יכלול
שני סמינריונים בני שעה וחצי כל אחד.
במהלך כל שנה נקיים שתי סדנאות מרוכזות שתוקדשנה לנושאים
שונים .הסדנאות תתקיימנה בימים ובשעות הקבועים ,בין הקורסים
המתמשכים.
בכל שנה יהיו הרצאת פתיחה והרצאת סיום להרחבת האופקים.
בנוסף מוזמנים התלמידים להרצאות מדעיות של החברה
הפסיכואנליטית.

ב .טיפול אישי ,עבודה טיפולית והדרכה:
כל משתתף יהיה בטיפול אישי בגישה פסיכואנליטית או באנליזה
במהלך כל זמן הלימודים .מי שאינו נמצא בטיפול בזמן ההרשמה,
יתחיל טיפול לא יאוחר מנובמבר .2017
כל משתתף יעסוק בטיפול פסיכותרפויטי אינדיבידואלי בליווי
הדרכה אישית במשך כל זמן לימודיו בתכנית .המינימום המחייב
הוא מכסה של שמונה שעות טיפוליות בשבוע בפסיכותרפיה
פסיכואנליטית ארוכת טווח (חלקן במבוגרים) כשטיפול אחד לפחות
הוא של פעמיים בשבוע.
כל משתתף יהיה בשתי הדרכות אישיות בשבוע אצל שני מדריכים
שונים המוכרים ע”י התכנית .המדריכים המוכרים הם חברי החברה
הפסיכואנליטית ומתמחים בכירים במכון לפסיכואנליזה .ההדרכה
תמשך כל זמן הלימודים בתכנית .לפחות אחד המדריכים יהיה מחוץ
למקום העבודה .למשתתפים תימסר רשימה של מדריכים מטעם
התכנית.

ג .פגישות עם מרכזי התכנית:
במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם מרכזי התכנית ,שילוו
את תהליך ההכשרה .המרכזים יקיימו גם פגישות אינדיבידואליות עם
תלמידים לפי הצורך.

ד .עבודות כתובות:
כל אחד מהמשתתפים יכתוב בתום כל שנה עבודה קצרה
שתתמקד בתהליך הלמידה
שחווה באחד מהטיפולים שהביא להדרכה קבוצתית.

תכנית הלימודים:
הרצאת פתיחה
פרופ’ רחל בלס 18.10.17 -

שנה ראשונה
ד”ר רמי אהרונסון
פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

מר אורי פליישמן
קליין וממשיכיה

גב’ דפנה איתן
ויניקוט

סמינרים קליניים
בשתי קבוצות מקבילות ,כל מדריך/ה לסמסטר אחד:
 .1מר שי מילר וגב’ יעל שביד
 .2גב’ יעל שביד ומר שי מילר

סדנאות:
 .1גב’ תרצה זנדבנק  -הסיטואציה הטיפולית
 .2פרופ’ רחל בלס  -יסודות הטכניקה הפסיכואנליטית  -מבט
קלייניאני

הרצאת סיום
20.6.18

שנה שנייה
הרצאת פתיחה
ד”ר ויויאן שטרית-וטין :השאיפה לשלום  -נוסטלגיה בלתי פוסקת
לאינטימי .קריאה נוספת במאמרו של פרויד “מלחמה למה?” -
10.10.18

ד”ר ליאורה לוריא
העברה והעברה נגדית

ד”ר עמי אבני
קריאה נוספת בפרויד

מר שלמה שלהב
קוהוט ופסיכולוגיית העצמי

סמינרים קליניים
בשתי קבוצות מקבילות ,כל מדריך/ה לסמסטר אחד:
 .1גב’ ליה קוך-סטולוב וד”ר יהודה פרנקל
 .2גב’ רתם ברונו ומר אורי פליישמן

סדנאות:
 .1גב’ תמי דרור-שיבר :הגישה ההתיחסותית
 .2מר מתי בן-צור :על סיומי פגישות

הרצאת סיום -
יפורסם בהמשך

שנה שלישית
הרצאת פתיחה
ד”ר גילה לנדאו :אזהרת מסע  -תנועה בנפש בין הזדהות השלכתית
להשבת חלקי עצמי מפוצלים ומושלכים 23.10.19 -

גב’ אהובה שול
התפתחות המיניות והג’נדר

ד”ר מרינה ברנע
אתיקה

ד”ר יהודה פרנקל
פירברן ,גאנטריפ ובאלינט

גב’ גילה חורש
נרקיסיזם והפרעות נרקיסיסטיות

סמינרים קליניים
בשתי קבוצות מקבילות ,כל מדריך/ה לסמסטר אחד:
 .1גב’ נחמה דביר ומר נעם הס
 .2מר שי מילר וגב’ יעל שביד

סדנאות:
 .1ד”ר יעל דשא“ :לחיות כדי לספר או לספר כדי לחיות”  -תהליך
העדות בטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וגילוי עריות
 .2גב’ יעל שביד :פרנצי

הרצאת סיום
ד”ר אסנת אראל :כמה שאלות ומחשבות על הרוע האנושי ומקורותיו
 30.6.20השיעורים יחלו בשעה  18:00בימי רביעי ,ימשכו עד  19:30ואחרי
הפסקה יתקיים סמינר קליני.

תהליך ההרשמה
על המועמדים להעביר למזכירות החברה הפסיכואנליטית בישראל
את המסמכים הבאים בשלושה עותקים ,לא יאוחר מ:20/4/2017 -
   שאלון הרשמה תולדות חיים אישיים בהיקף של עד שני עמודים   קורות חיים מקצועיים      שני מכתבי המלצה   דמי הרשמה בסך  300ש”ח ,עבור טיפול בבקשת המועמדות.מועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה ירואיינו על ידי שני מראיינים.
התשלום עבור כל ראיון יהיה  , ₪ 300וישולם ישירות למראיין.

תשלום
התשלום עבור הלימודים לשנה הוא ₪ 6,500
אפשר לחלק את שכר הלימוד לשלושה תשלומים.
תעריף שעת הדרכה נקבע לסך של .₪ 270
נבדקת האפשרות להציע לתלמידים לתת שעות טיפול במחיר מוזל
בבניין המכון ,ותמורת זאת לקבל את ההדרכה במחיר מוזל במיוחד.
נעדכן כשנשלים את הבדיקה.

מרכזי התוכנית:
שי מילר ,טל054-5634837 .
יעל שביד ,טל052-3845809 ,077-4540025 .

