שאלות נפוצות ותשובות:
האם התוכנית מוכרת כגמול השתלמות?
עד היום תוכניות מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל ,לא הוכרו ל'גמול השתלמות'.
תוכנית זו היא הראשונה בה עלתה שאלה זו ע"י מספר פונים ממערכת החינוך והבריאות .התחלנו
לבדוק את הנושא ומתברר שמדובר בהליך בירוקרטי לא פשוט .נעשה כל שביכולתנו שהתוכנית
תוכר .בשלב זה איננו יכולים להתחייב שכן אין הדבר תלוי רק בנו.

האם התוכנית מקבילה לתוכניות אחרות של בתי ספר לפסיכותרפיה?
לא  -התוכנית שונה מהותית בכך שהיא נלמדת באופן התפתחותי רציף ומקיף מזווית פסיכואנליטית,
עם דגש על עבודה אנליטית עם עוללים ,ילדים ומתבגרים .צוות המורים מורכב מאנשי מקצוע
המתמחים בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר.
מדובר בתוכנית המקיפה תאוריות התפתחותיות ופסיכואנליטיות רבות ,היא עוקבת מעוברות ועד
התבגרות על ההתפתחות התקינה ,הפסיכופתולוגית ועל ההשלכה של כל אלה על ההתערבויות
הקליניות .כמו"כ בכל שנה מתקיים סמינר קליני (קבוצת הדרכה) שנתי שמשתתפיו יחולקו עפ"י
מקצוע וניסיון .בנוסף ,מוצעת הדרכה אישית במחיר מוזל ע"י פסיכואנליטיקאים של ילדים.

אני מתמחה בפסיכולוגיה ,האם אני יכול להירשם?
כן!

אני מורה בבית ספר ייחודי הכולל תלמידים רבים שהוריהם רשמו אותם
אלינו כדי להימנע מהכנסתם ל'חינוך מיוחד' אני מוצאת עצמי חסרת כלים.
האם התוכנית מתאימה לי?
כן .גם עליך חשבנו כשהגינו את התוכנית .אנו רואים חשיבות רבה בהעמקת הידע ההתפתחותי
והפסיכואנליטי אצל אנשי חינוך רציניים.

אני בוגרת תוכנית לפסיכותרפיה ,אני מבקשת להעמיק את הידע שלי
בעבודה עם ילדים ,האם אני לא מנוסה מידי לתוכנית אליה מוזמנים מורים,
יועצים ,וכו'?
להיפך .מניסיוננו בהוראת החומר גם בהכשרת אנליטיקאים לילדים ,מצאנו שאנשים מנוסים חסרים
את הידע השיטתי אותו אנו מציעים .שני השיעורים הראשונים יינתנו כהרצאות פרונטליות וכל אחד
יוכל להפנים בהתאם למקום ולשלב המקצועי בו הוא נמצא .בסמינר הקליניים יעובד החומר שוב דרך
החומר הקליני .כפי שכתבנו ,הקבוצות הקליניות תהיינה מחולקות לפי מקצוע וניסיון ,כך שכל אחד
יוכל לעשות עיבוד נוסף ומותאם למיקומו המקצועי.

מדוע צריך ראיונות אישיים ,אם אתם מתכוונים לקבל מגוון כה גדול של
אנשים?
בראיונות אנו בודקים את התאמת הפונים ללמידה משותפת ,את הסקרנות והרצינות.

האם יש מבחנים בסוף כל סמסטר?
לא .התלמידים ילוו על ידי סגל ההוראה ויוכלו לקבל פידבק על התקדמותם וקשייהם.

האם מקבלים תעודה?
כן .מקבלים תעודה אך היא אינה מהווה תעודה על מקצוע חדש ,אלא תעודה על סיום הלימודים
הייחודיים האלה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל.

האם חייבים ללמוד שלוש שנים?
לא .אפשר ללמוד שנתיים ואפשר שלוש .הוספנו את השנה השלישית משום שיש לנו ניסיון רב
בתחום .העבודה האנליטית האינטנסיבית עם ילדים ומתבגרים הסובלים מהפרעות התפתחותיות
קשות הוא מסימני ההיכר הבולטים של מסלול הילדים במכון הפסיכואנליטי .רוב המורים עובדים
שנים רבות עם ילדים הסובלים מפגיעות התפתחותיות מגוונות ,ילדים ומתבגרים פסיכוטיים וילדים,
מתבגרים ומבוגרים צעירים על הספקטרום האוטיסטי.

אני עובד רק עם מתבגרים .התוכנית מתאימה לי?
כן.

למרות שעניתם על הרבה שאלות ,אני עדיין מתלבט .התוכנית אמנם מאוד
מפתה אבל קצת שונה מהמוכר לי .האם אני יכול להתלבט עם מישהו מסגל
ההוראה?
בוודאי .ניתן לכתוב למרגנית עופר או ליהושע (שוקי) דורבן ונענה ברצון לכל שואל/ת במייל או
בטלפון.

