
 

 התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית

 ידיעון שנה"ל תשפ"א
 

האם ניתן לקיים פסיכותרפיה דינאמית בטכניקות לא  ופך שיחה 'רגילה' לשיחה טיפולית?מה ה

האם התיאוריה הפסיכואנליטית ישימה לימינו? האם אפשר להחילה בשירות הציבורי? האם  מילוליות?

נדרשות התאמות בתיאוריה ובטכניקה הטיפולית על מנת להתאימן לשינויים הדרמטיים שחלו בעשורים 

  ?בתרבות ובמאפייניההאחרונים 

אנשי מקצוע השוקלים האם להירשם ללימודי שאלות כמו אלה מתעוררות לעיתים קרובות בקרב 

המבנה של התכנית הנוכחית והתכנים הכלולים בה מהווים בכלל ובמגיד באופן ספציפי. פסיכותרפיה 

 .  מענה אפשרי לכל אחת מהשאלות הללו

 

 תכנית הלימודים

פרויד, קליין, זרם תיאורטי מרכזי, על פי סדר הופעתם על ציר ההיסטוריה: מוקדש לסמסטר כל 

 ויניקוט, קוהוט, ביון והעמדה ההתייחסותית. 

. מושגים כמו בהיבטים הטכניים של הטיפול הנפשי חלק משמעותי נוסף בהכשרה מוקדש להעמקה

אמצעי  משמשיםנבחרו והם  [, או תהליכי 'ההעברה וההעברה הנגדית'setting-'המערך הטיפולי' ]ה

 . הטיפוליםבחדר רחשים להדגמת התהליכים המת

חלק מההכשרה עוסק בהקשבה ובהתבוננות במעטפת המקצועית והתרבותית  –חלימה משותפת 

. 1לחלימה המשותפת המתקיימת בהכשרה שלושה היבטים מרכזיים: במסגרתה מתקיימים הטיפולים. 

אדיפוס, אנטיגונה, נרקיס, עץ הדעת  –התייחסות למיתוסים הקשורים בהפרעות הנפשיות ובהמשגתן 

וסיפורים מיתיים נוספים יאפשרו להדגים התבוננות דמויית חלום בסימפטומים ובתהליכים טיפוליים 

תשומת הלב במסגרתה מופנית הוא שמה של סדרת מפגשים  התהוות הפסיכותרפיסט. 2 זמננו.-בני

בהן המטופלים , ההכשרה שעותמדים. אלא שבשונה מהמתקיים ביתר להיבטים התיאורטיים הנל

מתרגמים, חווים מפגשי ההתהוות מוקדשים לאופן בו והקשר הטיפולי מהווים את מרכז תשומת הלב, 

משתתפים בתכנית את התיאוריות והטכניקות הטיפוליות בחיי היום יום שלהם. עד כמה הופועלים 

קיימים בבית הספר אנו מ. ימים קליניים 3 מובנים, אפשריים ומועילים המושגים הדינאמיים הנלמדים.

מפגשים שונים שמטרתם לעודד שיח משותף של כלל הלומדים והמלמדים. חלימה מעין זו התקיימה 



 

לאורך השנים בתהליכי חלימה חברתית שקיימנו בבית הספר, בהדרכות חיות שכללו את כלל הלומדים 

ברתיים ותרבותיים והמלמדים, בהקרנות ובראיונות של יוצרים ומטפלים שמאפשרים חיבור לנושאים ח

 שלעיתים קרובות מחלחלים לחדר הטיפולים מבלי שניתן עליהם את הדעת. 

לאורך כל שנות הלימודים מתקיימת הדרכה קבוצתית. ההדרכה מהווה חלק חשוב  – סמינרים קליניים

ומשמעותי בשיח המתקיים בבית הספר ובאינטגרציה בין תיאוריה לקליניקה. ההדרכה מתקיימת 

 משתתפים. 6-8קטנות של בקבוצות 

 

  קהל היעד

התכנית התלת שנתית הינה תכנית ותיקה אשר מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה וכן על ידי 

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני )לפחות( במגמה  האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

)מומחים/מתמחים(, פסיכיאטרים )מומחים/מתמחים(, עובדים : פסיכולוגים טיפולית במקצועות הבאים

סוציאליים קליניים, מטפלים בהבעה ויצירה, קרימינולוגים קליניים. בעלי ניסיון בעבודה טיפולית 

בתחום בריאות הנפש
(*)

 , שעברו טיפול נפשי דינאמי )בן שנה לפחות(.

 

 מיקום ומועד הלימודים

 , נאות אפקה. 7רחוב קהילת סלוניקי  - בתל אביב קמפוס מגיד. 14:00–8:30שישי בין 

 

  שכר לימוד

 בכל שנה )יש אפשרות לשלם בפריסת תשלומים נוחה(. ₪  12,900

 

כל המתקבלים ידרשו להעביר לידי בית הספר מסמכים ופרטים בנוגע להיקף ולאופי ההכשרות שנעשו  *

ידי בית הספר יידרש להשתלב במרפאה עד למועד הרישום בתחום בריאות הנפש. מי שיידרש לכך על 

ציבורית המוכרת על ידי משרד הבריאות להכשרה בבריאות הנפש ומוכרת על ידי מגיד לצורך השלמת 

ההתנסות הנדרשת לצורך ההכשרה. היקף ההשתלבות במוסדות אלה הינו שנתיים, במהלכן יתאפשר 

מקצועי. -ישות העבודה של הצוות הרבלטפל טיפולים דינאמיים ארוכי טווח ולהשתלב באופן רציף בפג

חשוב לציין שבית הספר מגדיר איזה מוסדות מתאימים לצורך השלמת ההתנסות הנדרשת אך הפנייה 

למוסדות אלה וההתקשרות עמם נעשית על ידי הלומדים ובית הספר אינו מהווה צד בהתקשרות אלא 

 תכנית.מוודא שהכשרה זו תואמת לדרישות המקצועיות להשלמת ההכשרה ב

 



 

 דרישות אקדמיות וקליניות

 יש להשתתף ולעמוד באופן מלא בבאים במהלך הלימודים
(*)

: 

 .שעות 540ל היקף כולל ש –ת הלימודים השתתפות בתכני. 1

 מתן טיפולים דינאמיים אישיים, שבועיים וארוכי טווח. 2
*()*

 שעות.  360כולל של  היקף – 

ממדריכי בית הספרהשתלבות בתהליך הדרכה אצל אחד . 3
 שעות.  120כולל של היקף  – )***( 

 

 

 

מסיימי התכנית שחוות הדעת שיקבלו במהלך ההכשרה תשקפנה עמידה בדרישות 

 האקדמיות, הקליניות והאתיות המקובלות בביה"ס יהיו זכאים לתעודה בפסיכותרפיה

 

 

 

 

 Psychomagid@magid.org.il |      073-2495061/62   לפרטים נוספים ולהרשמה:

 

 

 

מתקיימים בנוסף ללימודים הקבועים והם באחריות הלומדים בכפוף לכך שיעשו  2-3סעיפים  * 

 בהתאם להוראות בית הספר ולעדכון השוטף כנדרש.
 

מועמדים שטרם השלימו שתי שנות התנסות במתן טיפולים דינאמיים ובהשתלבות בישיבות צוות  ** 

מקצועיות במוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות להכשרה בבריאות הנפש ידרשו לעשות -רב

כן בהתאם להנחיות בית הספר. השלמת ההתנסות תיעשה רק באחד המוסדות המוכרים על ידי 

ם לצרכי הלימודים בבית הספר ותסתיים עד לתום שנת הלימודים השנייה מכון מגיד כמתאימי

 בתכנית הלימודים. 
 

 ]כולל מע"מ[.₪  200התשלום למדריכים נעשה באופן עצמאי ועומד על גובה אחיד של  ***

 

 ביה"ס לפסיכותרפיה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח
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