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 קורא קול

 רקסית’והצ הדרוזית, הערבית מהחברה סוציאליים עובדיםל

 2018-2021 הלימודים לשנת פסיכותרפיה ללימודי מלגה לקבלת
 

 

 

 תוך, מעשי ורכיב תיאורטי רכיב הכולל, וארוך ייחודי הכשרה מסלול הדורש הנפש בריאות של תחום הינה פסיכותרפיה

 .לפסיכותרפיה הזקוק הציבור כלפי הרבה האחריות על רב דגש שימת

 שיעורם ואולם, סוציאליים ועובדים פסיכיאטרים, פסיכולוגים עיקרם, פסיכותרפיסטים 4,000-מ למעלה ישנם בישראל

 מהחברה פסיכותרפיסטים טיפול באנשי משמעותי מחסור היוצר דבר, באוכלוסייה משיעורם משמעותית נמוך תהערבי חברהב

 . הציבורי הנפש בריאות במערך הערבית

 ציעמהבריאות  משרד התעסוקה ושיעור העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת 4193' מס הממשלה החלטת במסגרת

בעלי גם שהינם  רקסית’והצ הדרוזית, הערבית מהחברהישראל  אזרחי סוציאליים לעובדים בפסיכותרפיה הכשרה מלגות

 . הנפש בבריאות הציבורית במערכת בעבודה להשתלב בכוונתם , ואשרכמפורט בהמשךתואר שני 

 הסף בדרישות ת/עומד הנך וכי, הנפש בריאותהציבורי ל במערך לעבוד אם בכוונתך, אליך פונים אנו כן על אשר

 הניסיון בעלי המועמדים ייבחרו המועמדים מתוך .ל"הנ להכשרה מלגה לקבלת מועמדותך את להציע, בהמשך המופיעות

 חברהב הנפש בריאות בתחום טיפולית בודהלע ביותר הגבוהים ההשתלבות סיכויי ובעלי ביותר המתאימים והכישורים

 .הציבורי בשירות, רקסית’והצ הדרוזית, הערבית

 

 

 בברכה, 

 

 דני בודובסקי

 באגף לבריאות הנפשמנהל המערך האמבולטורי 

 

 מגיד מכון לפסיכותרפיה של שנתית התלת ההכשרה תכנית: לוט

 והקבלה המועמדות הגשת הליך הנחיות       

  .תהערבי מהחברה למטפלים פסיכותרפיה ללימודי מלגה למתן ציבורי מעסיק המלצת טופס       
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 הרההכש פרטי

 .בירושלים העברית האוניברסיטה של מיסודה המשך ללימודי מגיד מכון של לפסיכותרפיה ה"סבי :ההכשרה מבצע

  :ההכשרה ומועד משך

 ההכשרה. 14:30 – 9:00 השעות בין, שלישי בימי, לשבוע אחת יתקיים הלימודים יום. מסטריםס 6 בת הינה שנתית התלת ההכשרה

במהלך שנת הלימודים הראשונה  השלמה קורס קייםית לצורך בהתאם .2021 ראוקטובב להסתיים צפויהו 2019בינואר  פתחתי

 , אף הוא בימי שלישי בשעות אלה.בתכנית

 *לוחות זמנים

 

 מועד אחרון להרשמה 13/11/2018-ה ג'יום 

 ראיונות קבלה  2018 דצמבר-נובמבר

 2018 בדצמבר 31-עד ה בדואר אלקטרונישלח ית הודעה על קבלה לתכנית הלימודים

 וקורסי השלמה לנדרשים לכך, במהלך השנה הראשונה  )סמסטר א'( תחילת הלימודים  2019    ינואר 

 סיום ההכשרה )סמסטר ו'(  2021 קטובראו

 

 חיפה.: ההכשרה מקום

 .העברית בשפה יתקיימו הלימודים רוב: שפת ההכשרה

 

  לוח הזמנים המדויק יותאם ככל שניתן לחופשות הדתיות של משתתפי ההכשרה.ייתכנו שינויים.   * 
 

 היעדקהל 

 : ללימודים לקבלה מצטברות מינימום דרישות -קהל היעד 

 .רקסית’והצ הדרוזית, הערבית לחברה המשתייכים ישראל אזרחי .1

 .הסוציאליים העובדים בפנקס מיםהרשו יםסוציאלי יםעובד .2

 . *בפסיכולוגיה, בטיפול באמנות, בקרימינולוגיה, סוציאלית עבודהב שני תואר בעלי .3

 .בתחום בעבודה, הראשון התואר סיום מיום לפחות שנים שלוש של ניסיון בעלי .4

  .קבלה ראיון של בהצלחה מעבר .5

והצהרתו בדבר כוונתו להעסיק את  ,לאותו מועמד של משרד הבריאות להכשרה בפסיכותרפיה מלגה למתן ציבורי מעסיק המלצת .6

 המועמד במהלך הכשרתו ולאחריה.

 

מועמדים שאינם ממלאים באופן מלא אחר תנאי המכרז ויוחלט לגביהם כי הינם רשאים להגיש את מועמדותם, מועמדות זו תשקל * 

 או משרד הבריאות.\באחריות מכון מגיד ויהיה באחריות המועמד ולא בועדה מקצועית. במידה ויהיו דרישות נלוות לקבלה, הנ"ל 
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 לימודים מלגות

  בכל שנה. ₪  1,000המלגה תכסה את מלוא שכר הלימוד במשך שלוש שנים למעט השתתפות עצמית בסך  גובה המלגה:

הם )מלוא דמי ההשתתפות העצמית( למלגאים שיוכיחו כי ₪  3,000בסיום ההכשרה, ובכפוף לסיומה בהצלחה, יוחזרו  החזר כספי:

או התקשרו למתן , נפש לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסיתהמספק שירותי בריאות ציבורי מוסד במועסקים כפסיכותרפיסטים 

קף של חצי יבהוזאת , מסיום ההכשרה בהצלחה לפחות שלוש שניםשל  ת העסקהלתקופשירותי פסיכותרפיה במוסד ציבורי שכזה, 

 .לפחות משרה

 . 20מספר המלגות במחזור: 

 

  תיעדוף מועמדים:

בצפון,  כגוןרקסית, ’יים מחסור בפסיכותרפיסטים לחברה הערבית, הדרוזית והצמועמדים המתעתדים לעבוד באזורים בהם ק .1

 בדרום ובאזור ירושלים. 

  הנפש בריאות במערכת ציבוריים מעסיקים י"ע יומלצו ואשר הציבורית הנפש בריאות במערכת כיום עובדים אינם אשר מועמדים .2

 .   ההכשרה תקופת במהלך בארגון לשילוב כפוטנציאל 

 .רלוונטי עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי .3

 פרטני למשך שנה לפחות.-עדיפות למי שעד למועד הריאיון היה בטיפול אישי .4

 

  :המלגה בלתקל כתנאי להכשרה המועמד התחייבות

 : בהצלחה ההכשרה סיום .1

 . הלימודים במסגרת מהקורסים אחד בכל מהשיעורים 85% בלפחות נוכחות

 .בתכנית הכלולים הקליניים ובתהליכים בקורסים המוגדרות והאתיות הקליניות, האקדמיות הדרישות בכל עמידה

קף של ילפחות בה שנים שלושלעבוד לאחר סיום הלימודים, ובכפוף לעמידה בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות והקליניות, יש  .2

 - החולים קופות למבוטחי ציבורי שירות המספקות מרפאות גם כולל זה תנאי. הציבורי במגזרחצי משרה במערכת בריאות הנפש 

 .אחרים שירות ספקי מרפאות או, כלליים או פסיכיאטריים חולים בתי מרפאות וגם, חולים קופת מרפאות

מלגאים שטרום לימודיהם בתכנית חסרים התנסות קלינית במוסדות של בריאות הנפש הציבורית, מתחייבים להשלים הכשרה זו  .3

 לעיל. 2בתכנית. זאת בנוסף על האמור בסעיף  במהלך לימודיהם

 

 

 

 

 

 .מגיד מכון שללפסיכותרפיה  שנתית התלת ההכשרה תכנית: לוט

 .קבלההו מועמדותה הגשת הליך הנחיות       

 .הערבית מהחברה למטפלים פסיכותרפיה ללימודי מלגה למתן ציבורי מעסיק המלצת טופס       



 
 

4 
 

 

 

 רקסית'והצ הדרוזית, הערבית באוכלוסייה למטפלים בפסיכותרפיה שנתית תלת הכשרה תכנית

בחברה  הנפשי הטיפול בתחום למטפלים הנדרשת וההכשרה ההתפתחות תהליכי עם שנים ארוכת היכרות מתוך נבנתה הלימודים תכנית

 אופני של ושכלול העמקה הינה הראשונית המטרה, הנפשי הטיפול בתחום הכשרה תכנית כבכל. הערבית בחברה ובפרטהישראלית 

 .לקליניקה תיאוריה בין לקשור והאפשרות בתכנית מהמשתתפים אחד כל של והטיפול ההערכה, ההתבוננות

 ספציפית נפשיים וקשיים מהפרעות הסובלים לטובת הקיימים השונים לשירותים הלומדים לחשיפת יוקדשו מהלימודים חלק לכך בנוסף

 ההתפתחותיות להפרעות היעילים והטיפולים הגורמים לגבי עדכני מידעמתן  בין משלבת הלימודים תכנית. הערבית בחברה

התרבותית  ם, ובהתאמתלכך הנזקקים עבור הקיימים והשיקום הנפש בריאות שירותי לגבי מידעמתן  לבין השונות והפסיכיאטריות

אנשי טיפול בכירים העוסקים בהכשרת אנשי מקצוע  מושתת על מערך שלסגל המורים, המנחים והמדריכים  .לאוכלוסיות היעד השונות

 עברית.שפה ההלימודים יתקיימו ברוב ובהתאמתן של תכניות הכשרה, לאוכלוסיות יעד שונות. 

 

 מסגרת הלימודים

 שעות אקדמיות. 510כוללת  - תכנית הלימודים

 חיפה  - מיקום|  09:00-14:30ימי שלישי בין השעות  - מועד הלימודים

נאדיה מסארווה, ויסאם  יפעת מאירי,גורני, פרופ' יולנדה גמפל, ורית ד ,רוזנבוים-סועאד אבו עביד, ד"ר עינת אספלרועדת ההיגוי: 

 אהוד רוזנטל. מרעי,

 הנלמדים הקורסים

 דינאמית-על התיאוריה הפסיכו 

 דינאמי-על הטכניקה של הטיפול הפסיכו 

 הערכה ואבחון בהתאם לגישה הדינאמית 

  התנהגותית-התיאוריה הקוגניטיביתעל 

 התנהגותי-על הטכניקה של הטיפול הקוגניטיבי 

 התנהגותית-הערכה ואבחון בהתאם לגישה הקוגניטיבית 

 על המודל הרפואי 

 על טיפולים השייכים למודל הרפואי 

  היבטים תיאורטיים, אבחוניים וממצאים עדכניים –הערכה ואבחון 

  היבטים קליניים –הערכה ואבחון 

 השונות להפרעות הטיפול דרכי התאמת ועל השונים הטיפול סוגי על - קלינית אינטגרציה 

 בקהילה הקיימים והשירותים הנפש בריאות מוסדות עם והיכרות ידע 

 אתיקה וסוגיות משפטיות 

 רגיש תרבותית ותהליך התהוותו של המטפל  טיפול 

 טיפוליים מקרים על קבוצתית הדרכה – קטנות בקבוצות קליניים סמינרים 

 בקורסים השונים תהיה גם התייחסות להתאמה התרבותית לאוכלוסיות היעד השונות.
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 דרישות התכנית

 היבטים אקדמיים וקליניים 

 לפחות בכל אחד מהקורסים(. 85%השתתפות סדירה בשיעורים )נדרשת נוכחות של 

 קריאת  חומר הלימוד הנדרש.

 והגשת עבודות סיום.הצגת מקרים טיפוליים בקבוצה 

 עמידה בדרישות ההכשרה האקדמית והקלינית בהתאם לחוות הדעת המקצועית של סגל התכנית.

 

 התנסות מעשית בפסיכותרפיה

 של בריאות הנפש תוך קבלת ציבורייםפסיכותרפיה במסגרת מוסדות טיפול ביש להשלים שתי שנות התנסות במתן במהלך הלימודים 

 שעות לכל שנה. 40שעות טיפול מלוות בהדרכה מקצועית של  120, בהיקף של סיכותרפיההדרכה ממדריך מוסמך בפ

   הנדרשת. הדרכהלקבל את ה המעשית אשר המליצה על מתן המלגה, ובאחריותוכשרה הלהשתלב במקום ה באחריות התלמיד

 .כל המדריכים ומקומות ההכשרה צריכים לעבור אישור של רכזת ההכשרה המעשית

 הדעת של המנחים והמדריכים לשקף עמידה בדרישות ההכשרה האקדמית והקלינית.על חוות 

 יש להחליף מדריך לפחות פעם אחת במהלך ההכשרה. 

  .טרום הלימודים או במהלכם, יש להתנסות בטיפול אישי

 

 

נשי מקצוע ובהתאמתן טפלים בכירים העוסקים בהכשרת ארצים, מנחים וממערך של ממושתת על  סגל המורים, המנחים והמדריכים

 שפה העברית.עיקרם בהלימודים יתקיימו ב לאוכלוסיות יעד שונות.השונות של תכניות ההכשרה, העמדות והטכניקות הטיפוליות 

 

 

 העומדים בנהלים של מכון מגיד ומשלימים הכשרתם בהתאם לדרישות התכנית מבחינה אקדמית וקלינית, תעודת סיום: 

  מטעם מכון מגיד.  בפסיכותרפיהיהיו זכאים לתעודה 
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 מועמדות לתכנית הלימודים לפסיכותרפיה ולקבלת מלגה הגשת הליך

 

 בתחום ציבורי מוסד(. 2. )מגיד מכון של לפסיכותרפיה הספר בית(. 1: )גופים משלושה אישורים בקבלת מותנית המלגה קבלת

 . הבריאות במשרד הנפש לבריאות האגף(. 3)-ו. עצמאי באופן ידי המועמד על בחרישי הנפש בריאות

 ולהגשת בקשה למלגה. , לתכנית לרישום, להגשת מועמדות הנחוץ להלן סדר הדברים

 2018/1131/-ה שלישיעד ליום  -מועמדות הגשת  .1

 רההכשבלשונית המיועדת לתכנית  של בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגידההנחיות והטפסים נמצאים לנוחותך באתר האינטרנט 

 . רקסית'והצ הדרוזית, הערבית באוכלוסייה למטפלים בפסיכותרפיה שנתית תלת

 Psychomagid@magid.org.ilשאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל לכתובת 

 073-2495062במספר:  15:00–10:00מענה טלפוני יינתן בימי ג' בין השעות 

  .קבלה -לא יוחזרו במקרה של אי₪  200בסך דמי הרישום 

 

 לתכנית הלימודים ראיונות הקבלה .2

ויתואמו באופן אישי מבעוד מועד. ראיונות הקבלה יתקיימו באזורים  2018 דצמבר-נובמברראיונות הקבלה יתקיימו במהלך החודשים 

 שונים בארץ, מתוך שיקולים מקצועיים ומתוך ניסיון להתחשבות גיאוגרפית. 

 על קבלה לתכנית הלימודיםהודעה . 3

 .2018 דצמברב 31-העד שלח במייל ית

 המלצת מעסיק ציבורי בבריאות הנפש למתן המלגה. 4

טופס "המלצת מעסיק למתן  למסמכי ההרשמה למכון מגיד גם המעוניינים בקבלת מלגת לימודים מטעם משרד הבריאות נדרשים לצרף

רקסית", חתום בידי מעסיק ציבורי בבריאות הנפש התומך במתן 'מלגה ללימודי פסיכותרפיה למטפלים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ

  ., בהמשךלהעסיק את המועמד במסגרת הציבוריתלספק את הטיפולים וההדרכות הנדרשות במהלך ההכשרה והמלגה ומצהיר על כוונתו 

 אישור הזכאות למלגה על ידי משרד הבריאות  .5

מועמדים אשר נמצאו עומדים בדרישות הקבלה ללימודים, ביחד עם המלצת המעסיק המכון מגיד יעביר לידי משרד הבריאות את פרטי 

 20-המלגה ובכלל זה קביעת הזכאים במידה ויהיו יותר מ הזכאות לקבלתיאשר סופית את משרד הבריאות  .הציבורי בבריאות הנפש

  מועמדים.

 תשלום השתתפות עצמית. 6

)שהינם גובה ₪  800עם קבלת אישור הזכאות למלגה, יישלח לזכאי טופס לתשלום ההשתתפות העצמית לשנה הראשונה בסך 

  (.אשר שולמו כדמי רישום₪  200ובניכוי ₪  1,000ההשתתפות העצמית הנדרשת בסך 

 שנקבע במכתב הנלווה, מהווה תנאי להשתתפות בהכשרה ולקבלת המלגה.ביצוע התשלום עד למועד 

https://magid.huji.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
mailto:hilitb@magid.org.il
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2018-2021 לשנים פסיכותרפיה ללימודי מלגה למתן ציבורי מעסיק המלצת טופס  

  רקסית’והצ הדרוזית, הערבית מהחברהבעלי תואר שני  לעובדים סוציאליים

 לטופס הרישום להכשרה של מכון מגיד(העתק: למועמד/ת למלגה )לצרף 

 לכבוד

 בודובסקי דני

 הנפש לבריאות באגף האמבולטורי המערך מנהל

   הבריאות משרד

 (להכשרה הרשמתו במהלך" מגיד מכון"ל זה טופס לצרף המועמד על" )מגיד מכון" באמצעות
 

     ב       בתפקיד  ת\מטה, המשמש ה\אני החתום

 :להלןשת \למועמד רקסית’הצ ואעל מתן מלגה ללימודי פסיכותרפיה לעו"ס מהחברה הערבית, הדרוזית  ה\ממליץ

 פרטי המועמד

     ת.ז.         עו"ס/ית שם ה

    טלפון:           כתובת: 

      ומקום הכשרה:: בעבודה סוציאלית תאריך סיום לימודי תואר ראשון

     : )+ פירוט מקצוע התואר השני( ומקום הכשרה תאריך סיום לימודי תואר שני

             

           : פרטי השכלה נוספת

         מס' רישום בפנקס העובדים הסוציאליים: 

         מס שנות ניסיון ופירוט הניסיון בתחום: 

           מקום עבודה נוכחי: 

ת לעיל במרפאה ציבורית לבריאות הנפש עליה \בכוונתי לקלוט את המועמד ה כי בחתימתי על ההמלצה למתן המלגה כי\הריני מצהיר

ה בפסיכותרפיה כמשתלם ללא שכר או כעובד, למשך שנתיים לפחות אשר במהלכם יקבל \ת במהלך תקופת הכשרתו\אני אחראי

ם תום ההכשרה, ובכפוף שעות הדרכה שנתיות*. לאחר מכן, ע 45מטופלים פרטניים ואשר עליהם יקבל לפחות  6לטיפול לפחות 

 שלוש שנים נוספות בהיקף של חצי משרה לפחות. לפחות ת לתקופה של\לסיומה בהצלחה, בכוונתי להעסיק את המועמד

 ת יחליף מדריך פעם אחת לפחות ולא יותר מפעמיים. המדריכים יעמדו בתנאים הבאים: עובדים סוציאליים קליניים\* המועמד

פסיכולוגים קליניים  אושנים במתן פסיכותרפיה, בעלי ניסיון קודם בהדרכה(  5, בעלי וותק של )בוגרי בית ספר לפסיכותרפיה

 .)בוגרי בית ספר לפסיכותרפיה( פסיכיאטרים או מדריכים או שנמצאים בהסמכה להדרכה(,)

 בברכה,

     תאריך      חתימה וחותמת         שם

 

          דואל:      טלפון: 


