
 הדרכה וטיפול אישי
ת על הסטודנט להיות מודרך בהדרכה אינדיבידואלית  לפי תקנון התכנית, במשך שלוש שנות לימודיו בתכני 

ידי שניים ממדריכי התכנית הנמנים על הרשימה המופיעה בהמשך החוברת. סך שעות ההדרכה הנדרשות  -על
שעות לפחות לשנה(. רצוי שההדרכה תימשך שנתיים עם מדריך אחד ושנה עם מדריך  40שעות ) 120הוא 

ך ההדרכה עם אותו מדריך במשך שלוש שנים רשאי לעשות זאת נוסף אחר. מודרך המעוניין להמשיך בתהלי
 על ההדרכה עם מדריך אחר. 

על הסטודנטים לפנות אל המדריכים באופן אישי ולתאם עמם את ההדרכה. לפי תקנון התכנית, המדריכים  
זה, ועל  יכולים להדריך שני סטודנטים מהתכנית בכל שנת לימודים. על המדריך להקפיד ולמלא אחר נוהל

המודרך להתחיל את הדרכתו רק אחרי קבלת אישור ממזכירות התכנית על מנת ששעות ההדרכה ייחשבו לו.  
 עם סיום תהליך ההדרכה עם כל מדריך על המדריך להעביר את הערותיו בכתב לוועדת ההוראה.  

₪  250הדרכה היא התשלום בעבור ההדרכה ניתן למדריכים באופן ישיר ובנפרד משכר הלימוד. עלות שעת 
)כולל מע"מ(. המדריכים אשר שמותיהם מופיעים ברשימה המופיעה בסיום החוברת הסכימו לחובת הדיווח 

 ידי ועדת הוראה )יתכנו שינויים ברשימת המדריכים ובתעריף שעת ההדרכה(.-ולמחיר הנקבע מדי שנה על

בתכנית יעברו טיפול באוריינטציה   באשר לטיפול האישי, אנו ממליצים בכל לשון של המלצה שהסטודנטים
 פסיכואנליטית במהלך הלימודים בתדירות של לפחות שעתיים לשבוע. המעוניינים יכולים לקבל שעת טיפול 
במחיר שעת הדרכה )במשך תקופת הלימודים בלבד( ממטפלים אחדים הנמנים עם צוות המורים והמדריכים 

 א בוחר באופן דיסקרטי לחלוטין ובהתאם לשיקוליו  של התכנית. כל סטודנט רשאי לפנות למי שהו 

האישיים בלבד. שלא כמו ההדרכה הדרושה במסגרת התכנית, כל התקשרות באשר לטיפול אישי איננה  
 מדווחת בשום פורום ותישאר אך ורק בין הסטודנט למטפל.  

אצל  ו/או הדרכה  עם זאת, ועדת ההוראה ממליצה להפעיל שיקול דעת אחראי אם ברצונכם לפנות לטיפול
אחד מחברי סגל ההוראה או מדריכי הסמינרים הקליניים במהלך תקופת הלימודים בתכנית, כיוון שקשר 
טיפולי שכזה עלול לערער את מסגרת הלימודים של הסטודנט, וגם הפוך. דעתנו היא, בכל אופן, שאין לבחור 

אוכלוסיית הסטודנטים, במשך שלוש  כמטפלים אחד מאנשי הצוות, ושצוות ההוראה לא יקבל מטופלים מ
 שנות לימודיהם בתכנית.  


