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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) ורסמטרות הקא. 
 

 הדרכה דינמית של טיפול משולב בהורים וילדים. 
 פיתוח אישיות המטפל , קביעת מטרות וליווי התהליך הטיפולי של משפחות

 שפונות לקליניקה שליד המחלקה לפסיכולוגיה.
 למידה של עבודה הדרכתית משולבת בקבוצה של מטפלים , סטודנטים בשנה 

 המגמה הקלינית של הילד.שניה של 
 קריאה של חומר קליני של תאוריות וטכניקה. מאמרים של  קליין, ביון , ויניקוט ,

 קאונטרטרנספרנס, –ואחרים.  נושאים כמו : תחילת וסיום טיפול ,  טרנספרנס 
 הסטינג ומשמעותו , משחק סמלי , גבולות בטיפול ועוד.

 
 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 
  מהלך השיעורים:    

 
 שעות בכל שבוע . בנוסף יקבל כל סטודנט מטפל שעת הדרכה 4קבוצת הדרכה של      

 
 פעם בשבועיים.      

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
. הקבוצה   31.7הקבוצה מתקימת לאורך כל השנה מתחילת הסמסטר הראשון ועד 

מת גם בחופשת הסמסטר ומבוטלת רק בחגים. לאורך השנה יביאו כל פעם שני מתקי
 מטופל , -סטודנטים וורבטים מתוך פגישה טיפולית ותעשה עבודה שתתמקד במפגש מטפל

 או במטופל או במטפל לפי החומר שיעלה בפגישה. 
תנתן גם התיחסות במידת הצורך לדינמיקה בקבוצה במטרה לבנות קבוצה מכילה 

 פשרת עבודה חופשית ויצירתית בתוך מסגרת קבועה ויציבה. ומא
 
 
 
 
 



 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 ש"ש)  4דרישות קדם: נוכחות בכל הפגישות הקבוצתיות חובה  (     
 

 הדרכה אישית פעם בשבועיים                        
 

 31.7טיפול בילד או הורים מתחילת השנה עד                         
 
 

 :(ציון מספרי ) מרכיבי הציון הסופי 
 
 .  עמידה בדרישות המסגרת (וורבטים, טיפול , הדרכות)1
 . תהליך התפתחות אישיותי / כמטפל קליני2
 .  התיחסות ועבודה בתוך הקבוצה ובצוות המטפל במשפחה 3

 (מטפל הורים, מטפל ילד)      
 . סכום קבלה ואינטייק4
 .  סכום טיפול בסוף השנה5
 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה: ד.
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