
  
  
  
  
  
  
  

  המרכז  הרב תחומי  ללימודי טראומה

  2012-13לשנת הלימודים  נפתחה ההרשמה
  

  התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה
  

לגרום נזקים משמעותיים  ותשראל לפגיעות נפשיות קשות העלולמצבי חירום ואסון חושפים את החברה בי
אנשי מקצוע . ת מערכות תמך ושירותים קהילתייםהקבוצה והקהילה ולהביא לקריס, המשפחה, ברמת הפרט

בעיתות  נדרשים להיות ערוכים להתמודדות עם מצבי משבר וטראומה נפשית, בתחומים הטיפוליים בארץ
, תאונות דרכיםכ ובשגרת היומיום אבל ושכול, אסונות טבע, מלחמות, י איבהמעש, כפיגועי טרור, חירום

  .'אלימות פיזית או מינית וכו

זו השנה פותחים , בית הספר לבריאות הציבור  –הפקולטה לרפואה , בשיתוף אוניברסיטת תל אביבל "נט
בהוראת מיטב המומחים המובילים , נפשית תוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומהה את השישית
תמודדות הומציגה תפיסה ייחודית  של , עולםהתכנית מבוססת על ניסיון וידע רב שנצבר בארץ וב. בתחום

תוך דגש על הבנת התהליכים הנפשיים אותם חווים הנפגע וסביבתו והקניית כלים , במצבי טראומה ואסון
  .מגוונים ויעילים להתערבות פרטנית קבוצתית ומערכתית

  מטרות התוכנית
 הקניית ידע נרחב ומעמיק לגבי תיאוריות ומודלים בתחום ההתערבות במצב דחק וטראומה  
 לטיפול בנפגעי טראומה ובבני משפחותיהם תיוהקניית מיומנו 
 מתן כלים לאיתור קבוצות וקהילות בסיכון תוך הפעלת תוכניות מניעה ברמת הפרט והקהילה 

  קהל יעד ותנאי קבלה
  .הייעוץ הסיעוד והשיקום, אנשי מקצוע בתחומי הטיפול

טיפול , מדעי ההתנהגות, ההפסיכיאטרי, העבודה הסוציאלית, בעלי תואר ראשון לפחות בתחומי הפסיכולוגיה
  . רפואה וסיעוד, ייעוץ חינוכי, ריפוי בעיסוק, באמנויות

יתקבלו מועמדים ללא תואר מלא בעלי רקע במדעי ההתנהגות , במקרים מיוחדים ועל פי החלטת ועדת הקבלה
  .עם ניסיון מעשי אשר התכנית רלוונטית לעבודתם, והמקצועות הטיפוליים

  מבנה התוכנית
  14:00 – 19:30בין השעות , ימי רביעי: מועד הלימודים) שני סמסטרים(כנית שנתית תו:  היקף

) אתר מרכזי(תל אביב , 10אבן גבירול ' רח, ל"בית נט:  מקום הלימודים 2012באוקטובר  24: תאריך פתיחה
  .בית הספר לבריאות הציבור  -הפקולטה לרפואה , ואוניברסיטת תל אביב

   בלייךאבי ' פופר :מנהל אקדמי

   בינה לוין: מקצועית מנהלת

  )'ב-'לפי א( סגל ההוראה והמרצים
, יהודית דור' גב ,אודי אורן ר"ד ,שמשון רובין' פרופ ,זהבה סולומון' פרופ, מולי להד' פרופ, אלי ויצטום' פרופ

  , טריאסטיוסי  ר"ד ,ציביה זליגמן ר"ד ,יפה זינגר ר"ד, ר זאב וינר"ד ,יעקב דפנה ר"ד ,ר עדיאל דורון"ד
ר רבקה "ד, רפפורט-גדי כהן ר"ד ,זוהר רובינשטיין ר"ד ,ינסוןרות מלק ר"ד ,מטר מייק ר"ד ,דניאל לוי ר"ד

  .ומרצים אורחים נוספים משיח- תובל

  שכר לימוד
  תיתכן אפשרות לקבלת מלגת לימודים   .₪ 14,000: ל שנתי"שכ

  לגמול השתלמות מוכרתהתכנית 
  .30.6.12: מועד אחרון להרשמה

  לפרטים נוספים והרשמה
   school@natal.org.il: מייל;  0שלוחה  363-363-0732:  טלפוןב ל"עמותת נט
  http://natal.org.il/school/?CategoryID=169: וכן באתר

    
  



  
  

 
  
  

  

 
  

  
  נהלי הרשמה לתכנית פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

  2012-13 'ומחזור 
  

  
  :המעוניינים להתקבל לתוכנית מתבקשים לשלוח המסמכים הבאים

  
 מצורף( טופס הרשמה (  
 העתק תעודות אקדמיות ומקצועיות 
 ב"הסמכה וכיו, העתק תעודות רישוי 
 קורות חיים 
 שני מכתבי המלצה 
 פספורט תמונת 
 ל"לפקודת נט, ₪ 250ם בסך דמי רישו 

  
  

, התכניתהמנהלת המקצועית של  –בינה לוין ' יש לשלוח את טופס ההרשמה בצרוף המסמכים הרלוונטיים לגב

  :לכתובת

  נפגעי טראומה על רקע לאומי  -  ל"נט

  .61200תל אביב  20055. ד.ת, 10אבן גבירול ' רח

  
  .0שלוחה  0732-363-363: בטלפוןל "לפנות למזכירות נט לפרטים נוספים ניתן

  
   school@natal.org.il: מייל

  
  
  

  איון אישיעצמה זכות להזמין את המועמדים לרועדת הקבלה שומרת ל** 

  העתקי תעודות וקורות חיים לא יוחזרו, דמי רישום** 

  

  

  

  

 !מספר מקומות מוגבל

 
  

  
  ראומה על רקע לאומינפגעי ט –ל "נט

  03-6950579: פקס 0732-363-363: טלפון. 61200תל אביב  20055ד "ת
e-mail: school@natal.org.il  website: www.natal.org.il 

 



  
  
  

לצרף תמונת                                                                                                                                                                                       

  פספורט                                                                                                                                                                                  

  "פסיכותרפיה ממוקדת טראומה" טופס הרשמה לתכנית

  31-2120 'ומחזור 

  ס לבריאות הציבור"ביה -הפקולטה לרפואה -תל אביב יברסיטתאונ
  נפגעי טראומה על רקע לאומי -ל"נט

  

מומלץ למלא באמצעות המחשב ולאחר מכן להדפיס את הטופס עם . לי ההרשמה בעמוד ההסבר המצורףיש לקרוא את נה
  .השדות הממולאים

  
  

  ________________________________________________________שם ושם משפחה 

  ____________________________________________________________ .ז.מספר ת

  _____________________________________________: תואר ראשון: ייםלימודים אקדמא

  ______________________: לימודי תעודה  ____________________________: תואר שני

  _______________________________________________________________מקצוע 

  ___________________________________________________________מקום עבודה 

  _________________________________________________________תפקיד בעבודה 

  _______________________________________________________ שנות ותק מקצועי

  _______________________________________________________________כתובת 

  __________________________________________________________ל "כתובת דוא

  ____________________________________________________________טלפון בית 

  ____________________________________________________________ טלפון נייד

  __________________________________________________________ טלפון עבודה

  
                                                       
                                                       

        ___________________                                                           _______________  
  חתימה                                                                                      תאריך                  

  
  
  

  נפגעי טראומה על רקע לאומי –ל "נט
  03-6950579: פקס 0732-363-363: טלפון. 61200תל אביב  20055ד "ת

e-mail: school@natal.org.il  website: www.natal.org.il 
 


