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מינית. בניית קשר בין השדה האקדמי לשדה הטיפולי ולימוד  טראומהשי מקצוע מומחים בתחום הטיפול בהכשרת אנ : מטרת הלימודים

תמקד גם בדיסוציאציה כהיבט מרכזי התוכנית תיום ואשפוז מלא(.   טיפולקשת רחבה של שיטות טיפול על פני הרצף הטיפולי )מרפאתי ,
. דגש על מעשיתהטיפולית הבהתפתחות ובקליניקה של טראומה מינית וטראומה מורכבת. המשגת החוויה הדיסוציאטיבית ומתן כלים לעבודה 

  מתן טיפול מותאם ורגיש תרבות למגוון התרבותי והחברתי הקיים בישראל.

שעות הוראה   224  - סה"כ. )ארבע שעות אקדמיות( 19:30 -16:00אחד בשבוע משעה  יוםסמסטרים )שנתיים(  4  :התוכניתמתכונת 

סדנאות התנסות מעשית  ,הרצאות וידאו עם מומחים מהעולם , הרצאות  פרונטליות  של מיטב המומחים בתחום בארץהכוללות:  באוניברסיטה
(Workshops)  ביקורים במרכזי טיפול בפריסה ארצית. ו 

  בנפשנו, בית חם -מרכז ברה"ן לב השרון  או המרכז הרב תחומי - טיפולייםהבאחד המרכזים  (בשטחעות התנסות ש  408 ) חובהפרקטיקום"  ."
ת תחת הדרכה במרכזים הטיפוליים השותפים לתכנית. תקופ ,ארבעה מטופלים, אותם יבצעו הסטודנטיםבהפרקטיקום כולל טיפול פרטני 

בקרים בשבוע(.  2שבועות )במהלך תקופה זו נדרשים  9תנסות במסגרת אינטנסיבית של טיפול יום בת הפרקטיקום תכלול גם תקופת ה
הדרכה קבוצתית תינתן  םהפרקטיקובזמן האחריות למציאת המטופלים והפניה לטיפול היום תהיה על ידי המסגרות השותפות לתוכנית.  

 במסגרת הטיפולית.הדרכה פרטנית  ו במסגרת הלימודים
  

  בכל אחד מהסמסטרים. אשור חתום  ע"י מדריך מוסמך  80%אישור לימודים על כל סמסטר. נדרשת נוכחות של לפחות   :התוכניתדרישות

טיפול פרטני והדרכה והתנסות במסגרת אינטנסיבית של טיפול -ההתנסויות הקליניות: התנסות שטח 2מטעם רכזי הקורס, אודות סיום תקופת 
 פרויקט הגמר / כתיבת עבודה מסכמת.  יום. מעבר בהצלחה של

  

  

)פסיכולוגים, עו"ס קליניים, מטפלים בהבעה ויצירה( ומתמחים ומומחים   לפחות מתחום בריאות הנפש MA מטפלים בעלי תואר: קהל יעד

 ת בראיון קבלהיהקבלה מותנ .בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

  ., בנין הפקולטה לרפואה19:30 – 16:00השעות בין  י, שלישיום : מועד ומיקום

  לתוכנית מלאה – (סמסטרים 4דו שנתי  )₪  18,000|  שנתי₪  9000:  שכר לימוד

 . קורס זה פתוח למטפלים ממקצועות הבריאות. (שנה א' סמ' א'בלבד ) לקורס המבוא הרשמה ₪  4,500           
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