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 ת  יתכנית פסיכותרפיה פסיכואנליט

 סיום שנה ג'  –תקנון עבודת גמר 

 מהדרישות לקבלת תעודת גמר, על כל סטודנט/ית להגיש עבודת גמר.  וכחלק עם סיום הלימודים, 

 

 :  מטרת העבודה 

לימודיו/יה, להעמיק בנושא או בשאלה מתחום  לסייע באינטגרציה של תהליכי הלמידה ולאפשר לסטודנט/ית, עם תום  

 הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית הפרטנית תוך ניתוח התהליכים המתרחשים במרחב הטיפולי. 

 כה במהלך שנות הלימודים בתכנית.רהעבודה תתבסס על טיפול/ים שהתקיימו במסגרת ההד

 

 :שתי אפשרויות לעבודה

  שנעשתה במהלך שנות הלימודים בתוכנית ובה תשולב חשיבה תיאורטית. העבודה יכולה להתמקד בעבודת טיפול   •

העבודה יכולה להתמקד במושג תיאורטי אותו התלמיד ירצה לחקור ואותו הוא ידגים באמצעות וינייטות טיפוליות   •

 גם כן מתקופה זו. 

שלהלן,ב הכתיבה  מאפשרויות  אחת  לפר  כל  התיאוריה  שבין  השילוב  על  תצביע  שהעבודה  תכלול  חשוב  וכן  קטיקה, 

  ם.שעברתהלמידה   התייחסות למרכיב ההדרכה בתהליך 

 

 נושא העבודה:  

 : מקרה  בתיאור המתמקדת   עבודה

טיפולילהציג    מתבקשים אתם    מקרה   בתיאור  המתמקדת   בעבודה מקרה  של    תיאור  תיאורטיופיתוח  שעלה    רעיון 

   . מתהליך טיפולי ארוך טווח שעברתם עם מטופל/ת קליניבודה זו חייבת להתבסס על חומר  ע בעקבותיו כציר מרכזי. 

 ארבעה היבטים מרכזיים נבחנים בכתיבתכם:  

ו    תהליכים דינמיים שהתרחשו בחדר , העברה נגדית והזדהות השלכתית, כלומר  לנתח תהליכי העברה היכולת לזהות 

 תהליך הטיפול. היכולת להתייחס לטכניקות התערבות שקידמו או עיכבו את וכן,  הטיפול 

ובהתאמה למקרה הטיפולי בו    בהתבסס על קריאה והבנה תיאורטית  פסיכו דינמיים,שימוש מושכל ומעמיק במונחים  

 . אתם עוסקים 

   . דינמית על המבנה הנפשי של המטופלפסיכומתן אבחנה 

בחינת  ו שנות לימודיכם במהלך  יכולת התבוננות על התהליך שעברתם מול המטופל, מול עצמיכם, בהדרכה ובלמידה 

 ועל עבודתכם.  םכהבנתתהליכים אלו על השפעת 

 

 : תיאורטי  במושג המתמקדת   עבודה

  להדגים ,  בו  הדנה  תיאורטית   כתיבה המתמקדת במושג תיאורטי אתם מתבקשים להציג את המושג באמצעות    בעבודה •

ובדיון בתרומת המושג לעבודה הקלינית    קיימתם במהלך הלימודיםלים ש וינייטות קליניות מטיפו צעות  באמ  מופעיו  את

 ם מתבקשים להציג את תרומת הלימודים וההדרכה לנושא.  ת המוצגת. גם בעבודה זו א
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 : המתמקדת בתיאור מקרה  ראשי הפרקים של עבודה 

 . מילים  600 עד של Abstractהעבודה תכלול תקציר  - הצגת הרעיון המרכזי בעבודה -  תקציר  •

  רלוונטי( ואבחנה פסיכו דינמית משפחתי    –)תלונות עיקריות, סיבת הפניה לטיפול, רקע רפואי    אנמנזה קצרה •

 קט, תמונת הנפש ומערך ארגון האישיות(. י כולל כוחות האגו, המערך ההגנתי, יחסי האובי )

העברה,  כולל תיאור המביא לידי ביטוי את המושגים שנלמדו לאורך שנות הלימוד )כגון:    -   מהלך הטיפול •

ועוד(. השלכתית  הזדהות  נגדית,  לשלב    העברה  את  פגישות  מה  קצרותוינייטות    בעבודהיש  המדגימות 

ולתאר את המחשבות, התחושות והאסוציאציות שעלו במטפל במהלך הטיפול. במידה    התהליך הטיפולי 

  חשבות משעלה חלום רצוי לשלב אותו בתיאור הטיפול ולתאר את העבודה שנעשתה עמו.  בנוסף, יש להביא  

כיצד    המטפל של   ובתהליך הלמידה הכללי. למשל:  בנוגע לתהליך ההתפתחות האישי בטיפול, בהדרכה 

וכיצד הושפעו  רכה  ך ההד מתי סייעה? מתי הורגשו חסימות בתהלי ההדרכה השתלבה בתהליך הטיפולי? 

 טיפול או השפיעו עליו?  מה

הבאת תיאוריה רלוונטית סביב תמה או תמות מרכזיות שעלו בטיפול ואינטגרציה בין החומר התיאורטי    -   דיון •

 לחומר הקליני. 

 ביבליוגרפיה  •

 

: מושג תיאורטיהפרקים של עבודה המתמקדת בראשי   

 מילים.   600 עד של  Abstractיר תכלול תקצהעבודה    -זי בעבודה הצגת הרעיון המרכ -  תקציר  •

 , בחינתו דרך זוויות תיאורטיות שונות.   השנים  לאורך התפתחותו , התיאורטי  המושג  הצגת  •

 .  קליניות וינייטות  צעות באמ המושג  של   מופעיו הדגמת •

רומת  כולל הצגת ת, המשלב בין ההמשגה התיאורטית לבין הקליניקה של המושג אינטגרטיבי  דיון •

נסו להעביר בדיון את התפתחות החשיבה הטיפולית והתיאורטית שלכם סביב   הלימודים וההדרכה לנושא. 

 מושג זה.  

 ביבליוגרפיה  •

 

   דגשים נוספים:

נושא העבודה ותוכנה צריכים להיות קשורים, באופן ברור, עם תחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. חשוב לנו בעבודה  

ובתהליכים המתרחשים    ו של הסטודנט להבנה ולחשיבה אנליטיים וכן, לבחון את יכולתו להתבונן בעבודתלבחון את יכולתו  

. העבודה תישפט על בסיס איכות העבודה ובהירותה ולא  גישה פסיכואנליטיתבתוכו.  בעבודה ניתן לעשות שימוש בכל  

נהירה לכל קורא המתמחה   תהיה חשוב שהעבודה דומה לזו של הכותב.  לפיכך,  מגישה תיקרא אך ורק על ידי קוראים 

 .  בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

ו אתכם  במידה  המעניינים  נוספים  ידע  תחומי  באמצעות  הפסיכואנליטית  הכתיבה  את  להרחיב  מוזמנים  אתם  תרצו, 

 והרלבנטיים לעבודתכם )כמו ספרות, תיאטרון, פילוסופיה, יהדות וכיוצ"ב(.  

 .APA)-אתם נדרשים לכתוב על פי כללי כתיבה אקדמית )כללי ה
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   טובה. רמה לשונית ואקדמית בכתיבה  נדרשת 

 הצעת עבודה:  

הצעה לעבודת  ולהתחיל בכתיבה רק לאחר אישורה.    הגמר ת  ה לעבודהצע ת מחויב להגיש  \הכותב   2023  החל משנת  

תודרתוגש  הגמר   השל  ת מרכז  - למיקי  השנה  במהלך  הגמר  ללימודים יעבודות  למייל    שית 

miki.toderg@gmail.com   

 :  תכלולהצעת העבודה 

 שם, טלפונים וכתובת דוא"ל של המגיש/ה.   . א

 )כותרת טנטטיבית(.   נושא העבודה   . ב

 .  שורות בנוגע לתוכן העבודה וצירה המרכזי  30עד  . ג

 

 יעוץ והדרכה:  

 . ניתן לפנות בכל שאלה בנושא למיקי תודר, מרכזת עבודות הגמר לצורך ייעוץ והכוונה בהקשר לעבודת הגמר 

 .  )לפי הרשימה המפורטת להלן(  , שהוא חבר סגל בתוכנית'תומך כתיבה 'רשאי להיעזר ב  התלמיד 

  .עלות המפגש כעלות שעת הדרכה והסיוע לכתיבה מוגבל לעשר פגישות 

  . אופן הסיוע יתואם בין התלמיד לתומך הכתיבה. התלמיד רשאי לכתוב את העבודה גם ללא כל סיוע, לאחר אישור ההצעה 

 ( 2022מעודכן לחודש יוני )  פסיכותרפיה פסיכואנליטית - יבהרשימת תומכי כת

 דוא"ל  טלפון  מקום הדרכה  התמחויות  שם

 אסנת סוקר 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 מבוגרים 
 soker.osnat@gmail.com 050-5289895 מודיעין 

 בטי בלנק ברגר 
פסיכולוגית קלינית,  

פסיכותרפיסטית, ילדים, נוער,  
 מבוגרים 

  bbberger8@gmail.com 052-3900683 הרצליה 

 גלית גור 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 ילדים, נוער 
בנימינה ותל  

 אביב 
054-4713896 Galit.gur@gmail.com 

 מונה זופניק, ד"ר 
פסיכולוגית קלינית, ילדים, נוער,  

 מבוגרים 
 monazupnik@gmail.com 052-3350386 מרכז 

 מוריה חוטר קריב 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 ילדים, נוער, מבוגרים 
 mokariv@gmail.com  054-2461073 מודיעין  

 מירה הורביץ 
נוער,    פסיכולוגית קלינית,

 מבוגרים 
  mirahorwitz@gmail.com 054-3147404 פתח תקווה  

 גבריאלה הופמן 
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  

 ים נוער, מבוגר 
אשדוד,  
 רחובות 

050-9955789 gabrielah32@gmail.com 

 עמי, ד"ר -ציפי בן
פסיכולוגית חינוכית,  

פסיכותרפיסטית, ילדים,  
 רים מבוג 

גני  -מרכז 
 תקווה 

050-7304671 Tzipib@gmail.com 

 miki.toderg@gmail.comבאמצעות כתובת הדוא"ל:  מיקי תודרניתן לפנות ל  לפרטים נוספים
 

 אורך העבודה: 

 , רווח וחצי בין השורות.  12בליוגרפיה( בפונט יעמודים )ללא ב   12-15

 

 גמר הסופית:  ת המועד ההגשה של עבוד 
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לחודש יולי, שנה לאחר  למזכירות היחידה ללימודי המשך עד    העבודה   תקציר   של  נפרד  קובץ +  עבודת הגמר תוגש  

   . סיום הלימודים

 קובץ פרטי המגיש.הבצרוף   Cont.education@biu.ac.ilלשלוח למייל היחידה את העבודה יש  

 

 

 :  ה במועד הגשת העבודה דחי 

מועד הנקוב לעיל  הגשת העבודה מעבר ל  במידה והסטודנט אינו עומד במועד ההגשה הסופית ומבקש לדחות את מועד

 עדת ההוראה.  ו לכך מו עליו לקבל אישור )כלומר, לדחות מועד קבלת התעודה(, 

 לא יתקבלו עבודות שהוגשו באיחור ללא אישור הועדה. 

 

 לתשומת לבכם: דחיות יאושרו רק במקרים מיוחדים.  

להסביר את  על מנת    למזכירות היחידה במייל שלעיל  על הסטודנט לפנות בכתב  , על מנת לקבל אישור על דחיה

 עבודת  הגשת  .  הבקשות יידונו בוועדת ההוראה   . הוא מבקש לדחות את הגשת העבודה  בעטייןהמיוחדות  הנסיבות  

 )פרטים ימסרו ע"י היחידה( בתשלום  תחויב  באיחור גמר

 

 

 :  קריאה ובדיקת העבודה

תיקונים  במידה וידרשו  כפי שייקבע על ידי ועדת ההוראה.    ת התוכנימסגל  מדריך  /מורהכל עבודת גמר תיקרא על ידי  

ה תתקיים  אישורת העבודה ולאחר קריאתיקונים שעליו לבצע.  את ההמפרט  מהקורא.ת, יקבל מכתב כותב.ת  עבודה, הל

 .  .ת והקורא  .תשיחת משוב בין הכותב

על קריאת העבודה  לומפגש המשוב    אישור  ולמזכירות.  יוגש  לכותבאחראית העבודות  יישלח  ידי  .מכתב מסכם  על  ת 

   הקורא. 

ויוזמן  אישור שסיים את לימודיו  לסטודנט  שלח  יי בחובות התכנית,  בהינתן שעמד  לאחר סיום הליך הבדיקה והקריאה ו

 לקבלת תעודה. 

 

 על כל סטודנט/ית לדאוג לחיסיון החומרים הקליניים הכלולים בעבודה ואחריותו/ה לדאוג לכך.   חיסיון:

 

יכולים לחול שינויים ועדכונים בתקנון. תקנון מעודכן יימסר לסטודנטים במהלך שנת הלימודים השלישית   *

 .שלהם בתכנית 

mailto:Cont.education@biu.ac.il

