
 

 פסיכואנליטית  כנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית ות
 

 )2023-2022) גידיעון שנה"ל תשפ" 
 

החלה את דרכה באוניברסיטה העברית בשנות התשעים  אשר כנית ותיקה והינה ת  כנית לפסיכותרפיהוהת

לפסיכולוגיה ומרכז מרטין בובר ללימודי חוץ  והתנהלה באחריות היחידה ללימודי המשך של המחלקה  

 .כנית היה פרופ' ישראל טשרניוולחינוך מבוגרים. מייסד הת 

הכניסה    1996בשנת   ותוהתאת    העבריתהאוניברסיטה  עם הקמת מכון מגיד    כניותוכנית לפסיכותרפיה 

  .תחת כנפי מכון מגיד  נוספות

למטפלים המעוניינים ללמוד באופן מעמיק ושיטתי את התפתחות החשיבה    מיועדתהתוכנית 

   .הפסיכואנליטית

התוכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה וכן על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה  

 .פסיכואנליטית
 

 הלימודים  מסגרת

של  הדרכה אישית ב  שתלווה עבודה טיפולית רציפהוכנית הלימודים כוללת לימודים אקדמיים   ות

 .דריכי בית הספרמ

קורסים תאורטיים: פרויד, קליין, ביון, ויניקוט,    שישהבמהלך הלימודים התלמידים יחשפו ל

קורסים טכניים: התפתחות החשיבה  שישהפסיכולוגיית העצמי והגישה ההתייחסותית. 

הפסיכואנליטית, סטינג, לא מודע בקליניקה, העברה והעברה נגדית, החלום והערכה דינמית. כמו כן,  

קה, הזדהות השלכתית, התסביך האדיפלי, הפירוש  סדנאות מרוכזות בנושאים מגוונים: סדנת אתי יינתנו

הפסיכואנליטי, מצבים מנטליים ראשוניים, סופר אגו, סדנת כתיבה ומיניות. לאורך שלושת השנים ילוו  

 .סמינרים קליניים את הלמידה

כנית הינה בהיקף כולל של  ולימוד. העבודה הטיפולית הנדרשת בת  שעות 540בהיקף של הינה כנית והת

ת שנתיות במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה דינאמית וקבלת הדרכה אישית בהיקף  שעו 360

 . שעות 120כולל של  

  יאאצל שני מדריכים שונים. ה , ך שלוש שנות הלימודהלההדרכה האישית ניתנת אחת לשבוע במ 

לחשיבה טיפולית  תהליך הדרכה רציף וחשיפה קיום של  די לאפשרכ מתמקדת בליווי טיפול במטופל אחד

 .מגוונת

כולל  )₪  200 , בסךועדת ההוראה  האישית היא בתשלום מסובסד בהתאם לתעריף שקבעה  ההדרכה

  ועבר ישירות מהמודרך למדריך.עבור שעת הדרכה. התשלום י  (מע"מ

 .עבודה בהתאם להנחיות ועדת הוראה יםהתלמיד  ו בתום כל שנת לימודים יגיש 

 .כנית הלימודים ובמהלך ת בגישה דינמית )פסיכואנליטית( מומלץ להיות בטיפול נפשי 

כנית שהאישורים וחוות הדעת שיקבלו במהלך ההכשרה תשקפנה עמידה מלאה בדרישות  ומסיימי הת

 .יהיו זכאים לתעודה בפסיכותרפיה ת הספרהאקדמיות, הקליניות והאתיות המקובלות בבי



 

   קהל היעד

  :במקצועות הבאים *כנית מיועדת לבעלי תואר שני במגמה טיפוליתוהת .1

 (.אחת התמחות  נתלאחר ש) מומחים/מתמחים - פסיכולוגים

 (אחת  התמחותנת  אחר של) מומחים/מתמחים - פסיכיאטרים

 . עובדים סוציאליים קליניים

 .טיפוליבמקצוע בעלי  תואר ראשון  מטפלים בהבעה ויצירה

 .טיפולי במקצוע בעלי תואר ראשון  קרימינולוגים קליניים

טיפולית .2 בעבודה  ניסיון  בפרטנדרש  הנפש  ,  בריאות  משרד    ,בתחום  ידי  על  המוכרים  במוסדות 

 .**הבריאות

ל  נדרש .3 )פסיכואנליטית(  דינאמית  בגישה  נפשי  בטיפול  ללהיות  אחת  שנה  מומלץ  פחותאורך   .

 .כנית הלימודיםולהמשיך בטיפול גם במהלך ת

 

 מיקום ומועד הלימודים 

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

 21.10.22מועד פתיחת שנת הלימודים: 

 

    ₪ )דמי רישום אינם מוחזרים( 375   דמי רישום

 .()בפריסת תשלומים נוחים ₪ בכל שנה 12,900 שכר לימוד

 24.4.22 עד ליום ההרשמה המקווןיש למלא את טופס    -להגשת מועמדות  

  magid.org.ilmagid@|       5422000-02|  3070* לפרטים נוספים:

 בפייסבוק  בקרו אותנו                 אתר בית הספר

 

  

קליני יכולים להגיש מועמדות ובתנאי שעבדו בהיקף של חצי משרה    שאינו בעלי תואר שני    עובדים סוציאליים פסיכולוגים ו *

שנתיים  בתחומם   במתן במשך  ועסקו  טווח   יפוליםט לפחות  ארוכי  של  פרטניים  הדרכה  בפסיכותרפיה.  תחת  מוסמך  מדריך 

 .דינאמית-הטיפולים וההדרכות צריכים להתקיים בגישה פסיכו

מטפלים שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינאמיים במוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות להכשרה   **

התנסות זו בכפוף להנחיות בית הספר.   יוחלט לקבלם ללימודים יחויבו להשלים   אם . בבריאות הנפש, יכולים להגיש מועמדות

מכון מגיד מאשר השלמת התנסות בבריאות הנפש הציבורית במספר מקומות הכשרה מוגדרים בלבד. אך חשוב לציין שהפנייה  

לא רק מפקח ומוודא  למוסדות אלה וההתקשרות עמם נעשית על ידי הלומדים ובית הספר אינו מהווה צד בהתקשרות א

שהיקף ואופי ההכשרה תואמים לדרישות המקצועיות המחייבות את מי שמבקש להשתלם במגיד במתן פסיכותרפיה בגישה  

  .דינאמית

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