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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. 

 

 נושא העבודה:  

בודה זו  עשעלה בעקבותיו כציר מרכזי.  רעיון תיאורטי ופיתוח של    תיאור מקרה טיפוליבעבודה זו אתם נדרשים להציג 

   . מתהליך טיפולי ארוך טווח שעברתם עם מטופל/ת חומר קליניחייבת להתבסס על  

 ארבעה היבטים מרכזיים נבחנים בכתיבתכם:  

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

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

ובהתאמה למקרה הטיפולי בו   שימוש מושכל ומעמיק במונחים פסיכודינמיים בהתבסס על קריאה והבנה תיאורטית  •

 . 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 

 

 ראשי הפרקים של העבודה: 

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

 משפחתי   – אנמנזה קצרה)תלונות עיקריות, סיבת הפניה לטיפול, רקע רפואי  •

קט, תמונת הנפש ומערך ארגון  י כולל כוחות האגו, המערך ההגנתי, יחסי האובי - רלוונטי( ואבחנה פסיכו דינמית •

 האישיות(. 

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

בנוגע לתהליך ההתפתחות האישי  המטפל בעבודה את המחשבות של יש לשלב  נגדית, הזדהות השלכתית ועוד(.

מתי סייעה? מתי   . למשל: כיצד ההדרכה השתלבה בתהליך הטיפולי?ובתהליך הלמידה הכללי בהדרכה, בטיפול

פגישות  מה  קצרות? חשוב לשלב וינייטות  או השפיעו עליו  הטיפולnהורגשו חסימות בתהליך ההדרכה וכיצד הושפעו  
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  המדגימות את התהליך הטיפולי ולתאר את המחשבות, התחושות והאסוציאציות שעלו במטפל במהלך הטיפול. 

 את העבודה שנעשתה עמו.   במידה שעלה חלום רצוי לשלב אותו בתיאור הטיפול ולתאר 

סביב תמה או תמות מרכזיות שעלו בטיפול   הבאת תיאוריה רלוונטית -  פיתוח הרעיון התיאורטי ודיון •

 ואינטגרציה בין החומר התיאורטי לחומר הקליני. 

 

   דגשים נוספים:

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

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

בתוכו.  בעבודה ניתן לעשות שימוש בכל אוריינטציה. העבודה תישפט על בסיס איכות העבודה ובהירותה ולא תיקרא אך  

נהירה לכל קורא המתמחה תהיה ים בעלי אוריינטציה דומה לזו של הכותב.  לפיכך, חשוב שהעבודה ורק על ידי קורא 

 בפסיכותרפיה פסיכואנליטית.  

 .APA)-אתם נדרשים לכתוב על פי כללי כתיבה אקדמית )כללי ה

 הכתיבה נדרשת להיות בעלת רמה לשונית ואקדמית טובות. 

 

 ייעוץ בבחירת נושא לעבודה:  

מסגל המורים והמדריכים לגבי נושא העבודה. דיאלוג זה עשוי לסייע  ך מדריעם  האישי או ך מומלץ להתייעץ עם המדרי

יהוו נוכחות   ך עם המדרי ך לסטודנט בגיבוש הצעתו ולמנוע אכזבות וקשיים בהמשך הדרך. ההסכמות אליהן יגיעו המודר

 תוח העבודה ובהעמקתה. פסיכית מלווה ויעזרו בפי

בנוסף, בסיום שנת הלימודים פרופ' ספירו וד"ר בן שלמה מקיימים בתאריך שייקבע מראש מפגשים אישיים עם כל בוגר  

 שמעוניין בכך לצורך ייעוץ והכוונה בעבודת הגמר. 

 

 הצעת עבודה:  

 שית ללימודים.  יעבודות הגמר לאישור מראש במהלך השנה השל  תמרכז ד"ר שירלי בן שלמה  הצעת העבודה תוגש ל 

 :  ההצעה תוגש באחת משתי האפשרויות הבאות

מפגש זה יאפשר חשיבה   שיתקיים לאחר סוף שנה"ל.בכתב ובע"פ, במפגש עם חברי סגל מתכנית הפסיכותרפיה  •

 משותפת ומשוב מיידי להצעה. 

. לא  במשך חודש מרסאו  במשך חודש נובמבר בכתב בלבד, בשני מועדים במשך השנה שלאחר סיום הלימודים:  •

 אוקטובר(. -ניתן להגיש הצעה במהלך חודשי הקיץ )יוני 

אנו ממליצים מאוד להציג את ההצעה לעבודת גמר בכתב ובע"פ במפגש עם אנשי הסגל על מנת להסתייע ככל  

 האפשר בחשיבה המשותפת ובליווי סגל המורים.  
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 :  תכלולהצעת העבודה 

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

 )כותרת טנטטיבית(.   נושא העבודה   . ב

 ה וצירה המרכזי )לפחות חצי עמוד(. שורות בנוגע לתוכן העבוד 30עד  . ג

 . ראשי פרקים מתוכננים . ד

 (  APA-מקורות ביבליוגרפיים עיקריים )על פי כללי ה .ה

 את הכנת העבודה.   שמלווה נא לציין את שם המדריך  . ו

   finalpapers.psycho@gmail.com  דוא"ל לכתובת:ב יש שלוח את ההצעה  .ז

 ועד סיום שנת הלימודים.   על פי המפורט לעיל השנה הגשת ההצעה במהלך  . ח

 

 

 יעוץ והדרכה:  

והמדריכים. ועדת  במהלך הכנת העבודה )שנה ג'(, זכאי כל סטודנט להתייעץ עם מנחה אישי אותו יבחר מסגל המורים 

ההוראה ממליצה שפגישת הנחייה לצורך הכנת העבודה תיחשב כפגישת הדרכה אישית, וזאת לפי תעריף התשלום  

   המקובל בתכנית.

 

 אורך העבודה: 

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

 

 מועד ההגשה של עבודהגמר הסופית:  

למזכירות היחידה ללימודי המשך )ניתן לשלוח במייל לכתובת   העבודה  תקציר  של  נפרד קובץ + עבודת הגמר תוגש 

Cont.education@biu.ac.il אוקטובר(. -לא ניתן להגיש עבודה במהלך חודשי הקיץ )יוני שימו לב ש . .2022( עד ליוני 

 בצרוף שם הסטודנט ושם המדריך.  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.  

mailto:finalpapers.psycho@gmail.com
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להסביר את הנסיבות   למזכירות היחידה במייל שלעיל על הסטודנט לפנות בכתב , על מנת לקבל אישור על דחיה

 גמר עבודת הגשת . הבקשות יידונו בוועדת ההוראה המיוחדות בעתין הוא מבקש לדחות את הגשת העבודה 

 )פרטים ימסרו ע"י היחידה( בתשלום  תחויב  באיחור

 

 :  קריאה ובדיקת העבודה

כל עבודת גמר תיקרא על ידי שני מורים/מדריכים מסגל התכנית כפי שייקבע על ידי ועדת ההוראה. לאחר הקריאה תיערך  

יצרו קשר עם הסטודנט לצורך קביעת מפגש ושיחה  הקוראיםשיחה על העבודה בה ישתתפו מגיש העבודה והקוראים. 

 על העבודה.  

 אישור על קריאת העבודה, קיום השיחה עליה  וההערות הנלוות יוגשו לוועדת ההוראה. 

לאחר סיום הליך הבדיקה והקריאה ולאחר בדיקת התיק האישי של הסטודנט/ית על מנת לוודא עמידה בחובות התכנית,  

 בדואר.  תשלח תעודת הגמר לסטודנט

 

 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


