
פסיכותרפיה 
קבוצתית אנאליטית 

והנחיית קבוצות

המחלקה
לטיפול
באמנות

ייחודיות התכנית  

‹ תעודת פסיכותרפיסט קבוצתי אנאליטי 
באמצעות אמנויות או באמצעות תאטרון פלייבק

‹ תעודת מנחה קבוצות בחברה מרובת זהויות
‹ קורס ראיון מסייע לגיבוש קבוצות

‹ עבודה עם קבוצות מבוגרים סביב נושא הומוגני
‹ קורס הנחיית קבוצות פוסט טראומה, בגישת 

Photo is:voice
‹ קורס הנחיית קבוצות באמצעות צילום דוקומנטרי

‹ עבודה עם קבוצות בקהילות במצוקה, קונפליקט או 
תחת טראומה - באמצעות יצירה אמנותית משותפת 

בקהילה או באמצעות תאטרון פלייבק קהילתי

התכנית משלבת למידה תאורטית מעמיקה עם 
התנסות חווייתית, הדרכה ולמידת מיומנויות מגוונות 

לפענוח, הבנה והתערבות קבוצתית אנליטית 
באמצעות אמנות והנחיה קבוצתית מקצועית

קורס הנחיית קבוצות התנסותי דינמי אוקטובר 2019

 צוות המרצים 

וידאו קונפרנס עם המומחה בטיפול קבוצתי אנליטי באמצעות אמנות 
ד"ר מקניילי אוניברסיטת גולדסמיט' לונדון; וידאו קונפרנס עם ד"ר 
מריאן ליבמן בריסטול - בריטניה, מרצה אורח קבוע ד"ר חיים וינברג

בטיפולים  להתמקצע  הצורך  מתמיד  יותר  עולה  היום  בחברה 
קבוצתיים מהותיים ומעמיקים. מַחְּברי שסעים, מַחְּברי קהילות 

ומעשירי מיומנויות.

במהלך החיים התמודדויות רבות מתרחשות בקבוצה או בהתייחסות 
לקבוצה. התכנית נבנתה מתוך הבנה שלהיות חלק מחברה הוא 
צורך אנושי, הישרדותי והתפתחותי בסיסי. מטרת ההכשרה הינה 
הקניית ידע תאורטי, התנסותי, דינמי ופסיכואנאליטי רחב ועמוק 
על תהליכים קבוצתיים, דינמיקה קבוצתית והנחיית קבוצות בחברה 

מרובת זהויות.

מתוך פרויקט במימון מרכז פיס לשלום ורשת תיכוני אורט במסגרת עבודה עם 
קהילות, בסיכסוך/פוסט טראומה/אזורי אסון, באמצעות אמנות קהילתית- 

מנחה גב' שרון בועז  

להרשמה חייגו: 9121* שלוחה 2 | או בלינק:
beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan

ד"ר אריאלה בארי בן ישי
בשמת מלכה

ד"ר אופירה הוניג
סאיד תלי

מוניקה טנאי
טלי עמיעד מילשטיין

ד"ר עידית טבת
ד"ר אבי ברמן
מרים שפירא

עמי פרגו
ד"ר מיכה קטן

ד"ר רובי פרידמן
דנה שחם

שלומית רינת
שרון בועז

דניאלה פינקל
שיראז גרינבאום

ד"ר סוזאנה פנדזיק
רונן קובלסקי

ניר רז
ד"ר אבי באומן

https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan
https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan


  מטרות התכנית
‹ התמחות לאנשי מקצועות הטיפול העובדים עם קבוצות.*
‹ העמקת היכולות  האבחוניות והטיפוליות בטיפול קבוצתי.
‹ לאפשר למטפלים ולמטפלים באמצעות אמנויות בישראל 

     התמחות והעמקה יחודיים ועשירים בתחום הטיפול הקבוצתי
‹ ללמוד מיומנויות להנחיית קבוצות

* הנרשמים מתחייבים לעבודה עם קבוצה במהלך שתי שנות הלימוד 

 מוצעים שלושה מסלולים
1. פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנויות 
11. פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית בתיאטרון פלייבק

111. הנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות

  היקף הלימודים
בכל המסלולים ילמדו בימי רביעי מ-14:15 עד 19:00.
420 שעות )הכוללות קבוצת פרקטיקום מודרכת*/**(

:I מסלול
פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנויות 

שנתיים + 4 קורסים מרוכזים
* עד 80 שעות יוכרו מקורסי הטיפול הקבוצתי בתארים השניים 

המוכרים בטיפול באמנות.

מסלול 11: 
פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית בתאטרון פלייבק

שנתיים + 4 קורסים מרוכזים

מסלול 111:
הנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות

שנתיים + 4 קורסים מרוכזים
*בשנה השלישית אחרי סיום התכנית, תוצע למעוניינים קבוצת 

הדרכה אחת לשבוע.
** ההדרכה תתקיים בסטודיו לטיפול באמנות בפקולטה

 שכר לימוד

לכל המסלולים:
 9000 שקלים לכל שנת לימוד

הדרכה קבוצתית הינה חלק מהלימודים ומשכר הלימוד
הדרכה פרטנית אינה נכללת בשכר הלימוד.

רווחה  דמי  מכללה,  אגרות  רישום,  דמי   – נוספים  תשלומים 
ועוד, כמפורט בחוברת שכר לימוד.

 תנאי קבלה
מסלול 1: פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנות
מטפלים באמנויות בעלי תואר שני או בעלי תעודת טיפול   ›
באמנות מוכרת, העובדים עם קבוצה אחת לפחות בזמן הלימודים

‹ 2 ממליצים
‹ ניסיון בעבודה עם קבוצות 

‹ ראיון קבוצתי
‹ ראיון אישי

מסלול 11: פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית בתאטרון פלייבק
‹ מטפלים, פסיכולוגים, עוסים וכו' המתחייבים לעבוד עם קבוצה 

אחת לפחות בזמן הלימודים
‹ ניסיון בעבודה עם קבוצות

‹ ראיון אישי
‹ ראיון קבוצתי בהתאם לשנה

‹ התנסות בתאטרון פלייבק

מסלול 111: הנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות
תואר ראשון בתחום החינוך/פסיכולוגיה/ עבודה סוציאלית/  ›

ייעוץ חינוכי/מדעי ההתנהגות ומקצועות קשורים
‹ ראיון קבוצתי

  תעודה
מסלול 1: פסיכותרפיסט.ית קבוצתי.ת אנאליטי.ת באמצעות 

אמנות ומנחת קבוצות בחברה מרובת זהויות.
מסלול 11: פסיכותרפיסט.ית קבוצתי.ת אנאליטי.ת בתאטרון 

פלייבק ומנח.ת קבוצות בחברה מרובת זהויות
מסלול 111: מנחה.ת קבוצות בחברה מרובת זהויות.

בשיתוף הפקולטה לאמנויות, היחידה לפיתוח מקצועי במחלקה 
לטיפול באמנות, מרכז קשת במכללה האקדמית בית ברל והמכון 

לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק.
‹ התעודות מוכרות על ידי העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול 

קבוצתי.
התעודה של מסלול I מוכרת ע"י האיגוד האירופי להכשרת   ›

ECArTE מטפלים באמנויות
תכנית הלימודים עומדת בסטנדרטים של העמותות לטיפול   ›

קבוצתי אנאליטי בבריטניה ובארה"ב.

יילַמדו     בשלושת המסלולים 
‹ תפיסת קבוצות קטנה־בינונית־גדולה על פי תפיסתם של שניים 
מהאבות המייסדים של תחום הטיפול והעבודה הקבוצתית: 
ו. ביון )1992( וז.ה. פוקס )2005( המתייחסים לקבוצה כשלם 

וכהיכל מראות.
אנאליטי  קבוצתי  לטיפול  האינטגרטיבית  בגישה  נעמיק   ›

באמצעות אמנות
‹ בהבנת המרחב הפנטגונלי בפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית 

באמצעות אמנויות )מקניילי 2009 , הוניג 2014(
‹ בתכנית יילמדו מודלים להנחית קבוצות הלוקחים בחשבון ריבוי 
זהויות הפרט בחברה מרובת תרבויות )בארי בן ישי 2019; 2017(

התכנית מאפשרת למטפלים ולמטפלים באמנויות להתמחות 
ולהעמיק בפסיכותרפיה קבוצתית אנליטית באמצעות אמנות או 
באמצעות תאטרון פלייבק, ובמסלול נפרד מתאפשר למתאימים 

התמחות בהנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות.


