
1 

 

 

 

 התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית תלת שנתית 
 תשע"ח-תשע"ו 

 2018-2021 

 



2 

 

ד"ר מייק טפליץ, פסיכולוג חינוכי מומחה בכיר, מנהל השירות הפסיכולוגי  ראש התכנית:
 קבוצתי.במועצה האזורית הגליל העליון, פסיכותרפיסט  ומדריך, מטפל 

פסיכולוגית , עד לאחרונהגב' חנה מן, פסיכולוגית קלינית בכירה ומדריכה,  מנהלת התכנית:
 המרכז לבריאות הנפש, ביה"ח זיו, צפת. -ראשית 

נ
 ת

 סמינר הקלינירשימת המרצים ומנחי ה
 

 ד"ר מיכאל בנד
 טלי הוכשטטר
  מר אורי הרפז

 ד"ר גבי וייל
 ד"ר נאוה  ולד 

 מר מישאל חירורג
 ד"ר מייק טפליץ 

 גב' אמירה ישראלי 
  גב' חנה מן

 גב' שלומית קונוטופסקי 
 אדר-גב' רז קופר

 גב' שלומית רן 
 גב' אורלי שהם

 גב' טלי שומרוני 
 מר אמיתי תומר

 

 רשימת הקורסים )ייתכנו שינויים(
 

 פרויד והקליניקה / אורי הרפז
 חנה מן / Iיסודות הטיפול הדינמי 

 סדנת דינאמיקה קבוצתית / מישאל חירורג
 אורלי שהםפסיכופתולוגיה / 

 אמיתי תומר / IIיסודות הטיפול הדינמי 
 סקי פהתפתחות חווית העצמי בדיאדה הראשונית ובדיאדה הטיפולית/ שלומית קונוטו  

 אמיתי תומרעבודה טיפולית עם הורים / 
 וקליין / חנה מן התיאוריות של ויניקוט

 אדר-נפש בטיפול הפסיכודינמי / רז קופר-וףסוגיות ג
 סובייקטיביות ויחסיות בטיפול / אמירה ישראלי-אינטר

 התאבדות כצוהר אל החיים / ד"ר מיכאל בנד
 דילמות אתיות בפסיכותרפיה / דר' גבריאל וייל

 חרדה והפרעות חרדה: היבטים תיאורטיים וקליניים / ד"ר נאוה ולד
  הוכשטטרטלי  /פסיכולוגיית העצמי 
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 על התכנית

מציעה לימודי המשך לאנשי מקצוע  בצפתהתכנית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה 

להשלים, להעשיר ולהעמיק את הידע, ומעוניינים  מתחום בריאות הנפש העוסקים בפסיכותרפיה

וכנית כוללת צוות המורים והמדריכים כולל אנשי מקצוע מנוסים ביותר. הת .שלהם ההבנה והטיפול

לימודים תיאורטיים ומעשיים ומתאפיינת באופי "גלילי": היא מתקיימת באזור רב תרבותי ייחודי, קיים 

המאפשר פרקטיקום והדרכה ללא תשלום נוסף  –קשר הדוק עם המרכז לבריאות הנפש בביה"ח "זיו" 

 למעוניינים בכך, והלימודים נערכים במתכונת הקבוצה הלומדת.

 
 תנאי קבלה

 לתכנית יתקבלו מועמדים שהינם:

 .פסיכולוגים קליניים, חינוכיים, שיקומיים, רפואיים והתפתחותיים 

 .פסיכיאטרים שעברו שלב א' לפחות 

 .עוס"ים העובדים במסגרות ציבוריות בעלי תואר שני 

 קרימינולוגים קליניים 

 .מטפלים בהבעה ויצירה, בעלי תואר שני והכרה מקצועית ע"י משרד הבריאות 

 .אחיות פסיכיאטריות 

 .מומחים ברפואת המשפחה 
 

  ועדת הקבלה תשקול קבלה לתכנית של מספר מצומצם של תלמידים בעלי כישורים טיפוליים מתאימים שאינם
 עונים על כל תנאי הקבלה הנ"ל. 

 

  

 על כל המועמדים לעמוד גם בתנאי הקבלה הבאים:

 .ראיון אישי 

  ציבורית, תחת הדרכה.שלוש שנות עבודה טיפולית במסגרת 

 .טיפול אישי לפני הלמודים או במהלכם 

 .מחויבות לתהליך בן שלוש שנים 
 

 מבנה התכנית 
 תכנית תלת שנתית  .1

  במהלך השנה האקדמית. בנוסף, יתקיימו  1430-1930המתקיימת בימי שני בין השעות
התכנית סימסטריאליות סמינרים מרוכזים, חלקם חובה לתלמידי -במהלך החופשות הבין

 וחלקם רשות.
 חובות שמיעה .2

  )ארבעה סמינרים עיוניים בכל שנה )סמסטריאליים(, שעתיים סמינר קליני )שנתי
ושעת הדרכה פרטנית שבועית בגישה פסיכודינמית. חובות השמיעה כוללות 

 קריאת חומר תיאורטי, כפי שיקבע ע"י המרצים.
 עבודה טיפולית .3

  לטפל מדי שנה ובו זמנית בארבעה במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים
מטופלים, בגישה דינאמית, במשך שנה ברציפות, ולקבל הדרכה פרטנית שוטפת, 

 כמפורט להלן.

  בחלק ממסגרות העבודה המעשית הסטודנט מתבקש להשתתף דרך קבע
 בישיבות הצוות.

 הדרכה .4

  על הסטודנטים לקבל במהלך הלימודים הדרכה פרטנית אצל שני מדריכים, אשר
דרכתם מוכרת ע"י ועדת ההוראה של התכנית. ניתן לקבל הדרכה פרטנית באחד ה

 משני המסלולים: 
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אצל מדריך/ה בכיר/ה במרכז לבריאות הנפש בצפת. ההדרכה הנה ללא תשלום  .א
ותמורתה יחויבו המודרכים להעניק במהלך כל שנת לימודים טיפול לארבעה מטופלים 

 במרכז.
 ל מדריכים שיאושרו ע"י ועדת ההוראה. הדרכה במסגרת ציבורית אחרת אצ .ב

 חובת נוכחות .5

 80% .נוכחות לפחות בסמינרים העיוניים והקליניים ובשעות ההדרכה 
 עבודת גמר .6

  כל הסטודנטים מחויבים בהגשת עבודת גמר בכתב כתנאי לקבלת תעודת הסיום
 של התכנית. הנחיות יינתנו במהלך התכנית.

 
 סדרי ההרשמה:

 

  לצרף את המסמכים למלא את טופס ההרשמה,  בתכנית מתבקשיםהמבקשים ללמוד
 )דמי הרישום לא יוחזרו(. ₪  250ודמי רישום בסך  המפורטים בו

 קורות החיים, העתקי התעודות וההמלצות יש להעביר ישירות לחנה , את טופס ההרשמה
. ניתן להעבירן במייל: 1.7.18, עד לתאריך מן, מנהלת התכנית

 chanamanne@gmail.com  .קריית שמונה 8825או בדואר לכתובת: חנה מן, ת.ד ,
448550. 

 יתקיימו ראיונות אישיים. החלטת ועדת הקבלה תועבר  2018אוגוסט -במהלך החודשים יוני
 .2018לפונים עד סוף אוגוסט 

  מותנת בראיון קבלה ע"י הנהלת המסגרת.הקבלה לעבודה המעשית בביה"ח זיו 

 1/7/18-ניתן להירשם לתכנית עד ה 
 
 שכר לימוד ונהלי התכנית:

סטודנטים מתקבלים לתכנית על בסיס התחייבות ללמוד בה שלש שנים ולשלם במהלכן את שכר  .1
 הלימוד המלא.

סכום זה כולל היטל ביטחון וכל קורסי החובה  ₪. 9,900שכר הלימוד הבסיסי לשנה יהיה  .2
 סמסטריאליים והקיץ.  -הסמסטריאליים, הבין

 תלמידים. 12מחזור של ב תפתיחת התכנית מותנ .3
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טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית בלימודי תעודה בפסיכותרפיה במכללה  
 (2021-2018) י"במחזור  –האקדמית צפת 

 
 

 שם פרטי_________________                                 שם משפחה ______________
 

 ת.ז ____________________
 

 כתובת מלאה ________________________________ מיקוד_________________
 

 תאריך לידה_________________________________ מצב משפחתי ____________
 

 ________ שנות ותק _______________מקצוע ____________________________
 

 מקום עבודה ________________________________ תפקיד __________________
 

 טלפונים: בבית______________ בעבודה______________ נייד_________________
 

 דואר אלקטרוני: _________________________
 

 שקבלת______________________________________התואר הפורמאלי הגבוה ביותר 
 

 באיזה מקצוע? ______________________________________________________
 

 מאיזה מוסד לימודי )אוניברסיטה, מכללה(? ___________________________________
 

                     
 תאריך______________ חתימה_______________                                                     

 
 לטופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 כולל התייחסות להתפתחות אישית ומקצועית. -קורות חיים מורחבים .1
 העתק תעודות אקדמיות. .2
 העתק תעודות הסמכה )רישוי וכד'(. .3
 על ידי המדריך/ה. ישלחו בנפרדאשר חוות דעת משני ממליצים )למשל: מדריכים או אנשי מקצוע בכירים(  .4

 

 .1/7/18-, עד להתכניתמסמכים אלה יש להעביר ישירות לחנה מן, מנהלת את טופס ההרשמה ו
, 8825או בדואר לכתובת: חנה מן, ת.ד.  chanamanne@gmail.com ניתן להעבירן במייל: 

 .448550קריית שמונה 

 

 
 ניתן לשלם באחד מהאופנים הבאים:₪  250את דמי ההרשמה בסך 

 
 דרך כרטיס אשראי.1

       מספר הכרטיס: 
 

      שלושת הספרות בגב הכרטיס: 
 

        תוקף הכרטיס: 
 

       : שם בעל הכרטיס
 

 לטובת מכללת צפת ומצורפת לטופס ההרשמה. דרך המחאה.2
 

 מידע נוסף יימסר ברצון:
 mteplitz20@gmail.com; מייל: 5980983-050ד"ר מייק טפליץ, טלפון: 

 chanamanne@gmail.com; 8434463-050חנה מן, טלפון: 
 < פסיכותרפיה(חוץ)לימודי  www.zefat.ac.il: באתר מכללת צפת לפרטים נוספים אודות התכנית
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