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 מטרות הקורס: .א
 

  ער והורים.הקורס הוא התנסות מודרכת בטיפול נפשי בילדים , נו
לימודיים לגבי שיטות  -טיפוליים -יקבלו הדרכה קבוצתית עם מאפיינים הדרכתיים  הסטודנטיות/סטודנטים 

 הטיפול השונות הקימות בעבודה עם ילדים ונוער ובעבודה עם הורים.
ם, מטרה ראשונה היא לסייע לילד או למתבגר להתמודד עם קונפליקטים, חרדות וקשיים פנימיים וחיצוניי

  מודעים ולא מודעים המשפיעים על מצבו הנפשי ועל הסתגלותו .
מטרה שנייה היא עבודה טיפולית הדרכתית עם הורים מתוך ההבנה שהם סביבת הילד, חלק מעולמו הפנימי 

 והאובייקטים המשמעותיים בהתפתחותו הנפשית.
יאת "הסגנון הטיפולי" שלו והקול מטרה שלישית היא פיתוח הזהות הטיפולית והאישית של המטפל , סיוע במצ

 הדבר יעשה דרך התנסות חווייתית בקבוצת ההדרכה הייחודי הפנימי לו כמטפל 
 ובהדרכה האישית והחשיבה על החיבור שלהם להתנסותו בקשר עם המטופל/ים

ריאה מטרה רביעית היא לימוד טכניקה ותאוריה של עבודה דינמית , לעיתים בשילוב עם עבודה התנהגותית , ק
 ורכישת כלים וטכניקה לעבודה בטיפול במשחק, טיפול עם מתבגרים וטיפול בהורים.
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 דרישות קדם: .ג

 
 תואר ראשון בפסיכולוגיה •
 קבלה לתואר שני במגמה הקלינית של הילד •
 פרקטיקום טיפולי בשנה ראשונה בתואר השני •
 ידע בתאוריה , פסיכופתולוגיה, מושגי יסוד בפסיכותרפיה •

 
 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 השנההשתתפות מלאה בהדרכות הקבוצתיות לאורך  •
 כתיבת הסיכומים הנדרשים על ידי הקליניקה: •
 סכום קבלה •
 אינטייק •
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 תמלול פגישות טיפוליות •
 סיכום טיפול •

 
 
 
 :מרכיבי הציון הסופי .ה
 

 עבודה בקבוצת ההדרכה •

 עבודה בהדרכה האישית •

 עבודה טיפולית עם הילד/מתבגר והוריו •

  קריאת חומרים רלוונטים והפנמת ידע בתאוריה וטכניקה טיפולית •

  לימוד שיטות טיפול בילד ובמתבגר •

 כתיבת הדו"חות לגבי אבחנה, ותיאור הטיפול והתהליך הטיפולי •
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 ז.שם הקורס באנגלית: 

child and adolescence psychotherapy - supervision group 
 

 


