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 :מטרות הקורס .א
 

עבר הדרכה קבוצתית על הטיפולים של הסטודנטים בקליניקה של בר אילן, עבודה על המ
  של הסטודנטים ל"כסא המטפל" ועל התפתחות הזהות המקצועית שלהם כמטפלים. 

 

  :תוכן הקורסב. 
 

 הדרכה קבוצתית דינמית בדגש על יישום התיאוריות הטיפוליות לפרקטיקה הקלינית. 
נעבוד על הבנת השפה הטיפולית, וההתבוננות הקלינית ויישומה במפגש הטיפולי, המשגה 

המטופלים והתאמת ההתערבויות לצרכיהם. במקביל, נעבוד על התהליך  קונספטואלית של
יצירת קשר עם המטופלים, תהליכי העברה והעברה נגדית , טיפול בהתנגדות  -הטיפולי

 והתערבויות בשלבים השונים של הטיפול. 
נתבונן גם בחוויות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בטיפולים ובמגע של המטופלים בעולמם 

מי, וזאת בנקודות הרלבנטיות לעבודתם בטיפולים (העברה נגדית, נקודות עוורות) הפני
 ולהתפתחותם כמטפלים.   

 
    
 -רמות 3 -הצגות הטיפולים ועבודה על התהליכים הטיפוליים  ב :קבוצההמהלך   ג.

מטופל ובחוויה הסובייקטיבית של המטפל  -התבוננות במטופלים, התבוננות במפגש מטפל
 ההתבוננויות השונות להתערבויות מול המטופל הספציפי.  ותרגום

    . 
 
 :ות הקורסחוב .ד
 

 וסיכומי טיפולים. הצגת טיפולים, השתתפות בקבוצה
 
 : השתתפות בקבוצה וסיכומי טפול..(ציון מספרי) מרכיבי הציון הסופיג.    
 
 
 
 



  ביבליוגרפיה:ד.  
 ומאמרים מומלציםספרים 

 
1. Etchegoyen, R.H. (1991).Psychoanalytic Technique. London, N.Y., Karnac    
    Books. 
   
2. Greenson, R.R. (1988). The technique and practice of Psychoanalysis.        
    N.Y. IUM. 

 
3. McWilliams, M (2004) .Psychoanalytic Psychotherapy. N.Y. Guilford  Press. 
        
   

). פרויד ומעבר לו. הוצאת תולעת ספרים2006מיטשל. א. ובלאנק מ.ב. ( . 4  
 
5. McWilliams, M (1994). Clinical Implication of developmental level of         
    Organization.  In: Psychoanalytic diagnosis.Ch. 4, p. 67-96. 

 
הרקע ההיסטורי של  -. ברמן ע., הדדיות ואינטרסוביקטיביות במפגש הטיפולי6

 . 1997, 3הפסיכואנליזה ההתייחסותית. שיחות י"א, חוב' 
. 
7. Searles  F. (1990).Unconscious Identification. In: Master Clinicians on  

 Treating the regressed patient. Eds: Boyer L.B. and Giovacchini P.L. P. 
211-225. 

 
8. Winnicott, D.E. (1947). Hate in the counter transference. In: Through  
      Pediatrics to psycho- analysis. 1975. p. 194-203. 
 

 שפלר,ג. אכמון  . רובין ש., על קודים, עקרונות ואתיקה במקצועות הבריאות והייעוץ. מתוך9
.2004י. ווייל ג.  סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים, מאגנס,        

 
10. Blank, G. & Blank R. (1974). Ego Building Techniques. In: Ego  
      Psychology ||: Theory & Practice. N.Y. Ch. 12, p. 210-267. 
 
11.Grotstein  (1990). Invariants in Primitive Emotional Disorders. In: Master  
     Clinicians on treating the regressed patient. Ch.5, p.140-163. 
 

 .2002, 1), פסיכותרפיה ממוקדת ותחומה בזמן כמיכל ייחודי. שיחות י"ז, חוב' 2002( .12

. 


	ספרים ומאמרים מומלצים
	2. Greenson, R.R. (1988). The technique and practice of Psychoanalysis.
	N.Y. IUM.
	3. McWilliams, M (2004) .Psychoanalytic Psychotherapy. N.Y. Guilford  Press.
	5. McWilliams, M (1994). Clinical Implication of developmental level of
	Organization.  In: Psychoanalytic diagnosis.Ch. 4, p. 67-96.
	6. ברמן ע., הדדיות ואינטרסוביקטיביות במפגש הטיפולי- הרקע ההיסטורי של הפסיכואנליזה ההתייחסותית. שיחות י"א, חוב' 3, 1997.
	.
	7. Searles  F. (1990).Unconscious Identification. In: Master Clinicians on
	8. Winnicott, D.E. (1947). Hate in the counter transference. In: Through
	Pediatrics to psycho- analysis. 1975. p. 194-203.
	9. רובין ש., על קודים, עקרונות ואתיקה במקצועות הבריאות והייעוץ. מתוך שפלר,ג. אכמון       י. ווייל ג.  סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים, מאגנס, 2004.
	10. Blank, G. & Blank R. (1974). Ego Building Techniques. In: Ego
	Psychology ||: Theory & Practice. N.Y. Ch. 12, p. 210-267.

