
 

 שאלות נפוצות ותשובות

 

 האם התוכנית מוכרת כגמול השתלמות? 

עד היום תוכניות מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל, לא הוכרו ל'גמול 

תוכנית זו היא הראשונה בה עלתה שאלה זו ע"י מספר פונים ממערכת החינוך  השתלמות'.

לבדוק את הנושא ומתברר שמדובר בהליך בירוקרטי לא פשוט. נעשה כל  והבריאות. התחלנו

 בשלב זה איננו יכולים להתחייב שכן אין הדבר תלוי רק בנו.  תוכר. שביכולתנו שהתוכנית

 האם התוכנית מקבילה לתוכניות אחרות של בתי ספר לפסיכותרפיה? 

התוכנית שונה מהותית בכך שהיא נלמדת באופן התפתחותי רציף ומקיף מזווית  -לא 

המורים מורכב   עם דגש על עבודה אנליטית עם עוללים, ילדים ומתבגרים. צוות פסיכואנליטית,

מדובר בתוכנית המקיפה תאוריות  המתמחים בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר. מאנשי מקצוע

התבגרות על ההתפתחות  התפתחותיות ופסיכואנליטיות רבות, היא עוקבת מעוברות ועד

הקליניות. כמו"כ בכל  התקינה, הפסיכופת ולוגית ועל ההשלכה של כל אלה על ההתערבויות

מקצוע וניסיון. בנוסף,   סמינר קליני (קבוצת הדרכה) שנתי שמשתתפיו יחולקו עפ"י שנה מתקיים

 .מוצעת הדרכה אישית במחיר מוזל ע"י פסיכואנליטיקאים של ילדים

 רשם? אני מתמחה בפסיכולוגיה, האם אני יכול להי

 כן!

אלינו כדי  חודי הכולל תלמידים רבים שהוריהם רשמו אותם אני מורה בבית ספר יי

האם התוכנית    להימנע מהכנסתם ל'חינוך מיוחד' אני מוצאת עצמי חסרת כלים.

 מתאימה לי? 

 כן. גם עליך חשבנו כשהגינו את התוכנית. אנו רואים חשיבות רבה בהעמקת הידע ההתפתחותי

 חינוך רציניים. והפסיכואנליטי אצל אנשי 

בעבודה עם   אני בוגרת תוכנית לפסיכותרפיה, אני מבקשת להעמיק את הידע שלי

 יועצים, וכו'?  מנים מורים,ילדים, האם אני לא מנוסה מידי לתוכנית אליה מוז 

להיפך. מניסיוננו בהוראת החומר גם בהכשרת אנליטיקאים לילדים, מצאנו שאנשים מנוסים 

אותו אנו מציעים. שני השיעורים הראשונים י ינתנו כהרצאות את הידע השיטתי  חסרים

יוכל להפנים בהתאם למקום ולשלב המקצועי בו הוא נמצא. בסמינר   פרונטליות וכל אחד

החומר הקליני. כפי שכתבנו, הקבוצות הקליניות תהיינה  הקליניים יעובד החומר שוב דרך

 . ות עיבוד נוסף ומותאם למיקומו המקצועייוכל לעש מחולקות לפי מקצוע וניסיון, כך שכל אחד

 אנשים?   מדוע צריך ראיונות אישיים, אם אתם מתכוונים לקבל מגוון כה גדול של 

 בראיונות אנו בודקים את התאמת הפונים ללמידה משותפת, את הסקרנות והרצינות.

 האם יש מבחנים בסוף כל סמסטר? 

 בל פידבק על התקדמותם וקשייהם.לא. התלמידים ילוו על ידי סגל ההוראה ויוכלו לק

 האם מקבלים תעודה? 

כן. מקבלים תעודה אך היא אינה מהווה תעודה על מקצוע חדש, אלא תעודה על סיום 

 לה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. הייחודיים הא הלימודים

 



 אני עובד רק עם מתבגרים. התוכנית מתאימה לי? 

 כן.

מפתה אבל   תם על הרבה שאלות, אני עדיין מתלבט. התוכנית אמנם מאוד י למרות שענ

 ההוראה?  קצת שונה מהמוכר לי. האם אני יכול להתלבט עם מישהו מסגל 

 בוודאי. ניתן לכתוב למרגנית עופר או ליהושע (שוקי) דורבן ונענה ברצון לכל שואל/ת במייל או

 בטלפון. 

  ?האם חייבים ללמוד שלוש שנים

. כיום אפשרות בחירה התוכנית היא לשלוש שנים. במחזור הראשון השנה השלישית הייתה 

של שלוש שנים נכונה יותר. לאחר שנת הלימודים מובנית שתוכנית  םלאחר ניסיון, אנו חושבי

צומחות השנתיים ידע התפתחותי מעמיק, משותף לכל הכתה וממנו  הראשונה נוצר בסיס של

הבאות. השנה השניה הנה העמקה של החומר שנלמד בשנה הראשונה, תוך חשיפה לגישות 

ועבודה עם מקרים   פסיכואנליטיות שונות, והשנה השלישית מתמקדת בהפרעות התפתחותיות

. המחזור הראשון ילמד על אוטיזם והפרעות קשות. במחזור השני נייחד מקום גם לנושאי קשים

)חד הוריות, חד מיניות, הורות התפתחות במשפחות החדשות לו ,שאלות זהותלהמגדר, 

 .משותפת(

 התשלום הוא לכל שנה בנפרד.  

סיונכם במחזור הראשון, איך כיתה הכילה גם בוגרי בי"ס לפסיכותרפיה, גם  ימנ

 מטפלים לא מנוסים וגם כאלה שאים פסיכותרפיסטים? 

ון הפסיכואנליטי ובמסגרות נוספות, לכולם חסר בדומה למה שחשבנו מניסיוננו בהוראה במכ

אחת כל  היה הידע ההתפתחותי. מהר מאד התגבשה הכתה לקבוצה חקרנית סקרנית ועובדת.

. מי שחסר היה לו ידע בסיסי קיבל ואת החומר, בהתאם למה שכבר ידע וועיבד מוהפניואחד 

קו קבוצות הסמינרים  בשנה הראשונה חול. בנפרד שעורים בזום להבהרת מושגים בסיסיים

הקליניים עפ"י ניסיון )סוג וכמות( אך בשנה השנייה לא היה בזה צורך והקבוצות נתרמו דווקא  

 מהעירוב. בשנה השנייה בסיס הידע ההתפתחותי המשותף היווה בסיס איתן ללמידת ההמשך.

ו למרות שהתוכנית פתוחה לאחיות ולאחים, ליועצים וליועצות ועוד, רוב הנרשמים עסק

בפני קהל רחב, אך   תפסיכואנליטי-בפסיכותרפיה. חשוב לנו לפתוח את החשיבה ההתפתחותית

נגלה גמישות בהתאם לקבוצה שתרשם ותתקבל במחזור הבא, נתאים את החלוקה לקבוצות  

 ניים בהתאם לרמות הידע והניסיון.קליהנרים יבסמ

יש כיום לא מעט תוכניות לימוד על עבודה עם ילדים, עם כל הכבוד, למה כדאי לי  

 ללמוד דווקא בתוכנית שלכם?  

רים גבשנים האחרונות ישנם שני מסלולי הכשרה בחברה הפסיכואנליטית, מסלול המבו

מבוגרים וילדים. עובדת קיומו של מסלול הכשרה מסודר לגבי פסיכואנליזה  - והמסלול המשולב

, הוסיפה מאד על מה שכבר נבנה בעשורים האחרונים. יש כיום קבוצה  ים ומתבגריםשל ילד

גדולה של פסיכואנליטיקאים לילדים ולמתבגרים שלומדת יחד במהלך ההכשרה וגם לאחריה.  

      ללמידה המשותפת ולהיקף העבודה הפסיכואנליטית עם ילדים, אין אח ורע בעולם.

ם ילדים ומתבגרים הסובלים מהפרעות התפתחותיות קשות ע העבודה האנליטית האינטנסיבית

זו קבוצת המורים שלנו.  הוא מסימני ההיכר הבולטים של מסלול הילדים במכון הפסיכואנליטי.

מורים אלה מלמדים גם במסגרות אחרות, אולם תוכנית זו )כמו גם התוכנית החד שנתית 

                                         הילדים. למטפלים ותיקים בילדים ונוער( הן האחיות של מסלול 

אלות קודמות, יחודיות התוכנית הינה בחשיבה ההתפתחותית מעוברות  שכפי שנכתב כמענה ל

אצל התלמידים מתפתחת היכולת   תאוריות פסיכואנליטיות שונות.חשיבה החוצה עד זקנה, 

להקשיב בכל מפגש עם ילד.ה למצב ההתפתחותי ולאור הבנה זו לגזור את ההתערבות  

                                                                                                           המתאימה.

אורטית לבין הרבה מאד עבודה עם חומר קליני  יבין למידה ת אופן מקבילו נעים בבלימודים אנ



והמורים. התלמידים נחשפים לחומר קליני רב המאפשר להטמיע את  המשתתפים םשמביאי

 הידע התיאורטי הנרכש. 

אני מרפאה בעיסוק בגני תקשורת, התוכנית שלכם נראית לי מתאימה מאד, אבל מדוע  

 ? קאי.ת פסיכואנליטימפרטנית  אני צריכה הדרכה 

אנחנו חושבים כי התבוננות במפגש עם ילד.ה מידי שבוע מעמיקה מאד את ההבנה 

פסיכואנליטית ומשביחה קלינאי מכל מקצוע. אנו משתדלים לתת לבעלי  -ההתפתחותית

מקצועות שאינם פסיכותרפיה את המדריכים המנוסים ביותר שעבדו לאורך שנים בצוותים רב 

                                                                                                                מקצועיים. 

דרכה מסוג זה אינה אפשרית או אינה רלוונטית להם, נדון בכל באם ירשמו בעלי מקצוע שה

 מקרה לגופו ונציע פיתרון הולם.

 האם ניתן לשוחח עם אחד.ת מהתלמידים.ות של המחזור הראשון? 

                                                                                                             בשמחה רבה.

ניתן לפנות לעידית דורי או למרגנית עופר )כתובות הדוא"ל מופיעות למעלה( ונקשר אתכם  

 ברצון. 

 

 

 


