
 

 

 באוניברסיטת תל אביב קורס בסיסי להיפנוזה

 

 :מטרות הקורס 

 בתחום להשתמש בהיפנוזה פסיכולוגיםו שיניים רופאי ,רופאים להכשירהקורס נועד 

 הרישוי לבחינת המאפשר לגשת  ראשוני בסיס הקורס מהווה סיום. המקצועית התמחותם

 *.הבריאות משרד מטעם, לעיסוק בהיפנוזה

, וכן סטודנטים שנה שישית מומחים ופסיכולוגים רופאי שיניים, רופאיםל הקורס מיועד 

 מתמחים. פסיכולוגיםו ברפואת השינייםרפואה וב

  .בית הספר לרפואת שיניים אוניברסיטת  תל אביב,  מיקום הקורס :

 שעות -55 ככ  סה"  0330ל  0000ימי חמישי אחת לשבועיים בין השעות  מועדי הקורס :

 בתאריכים הבאים :  .**קלינית והדרכה תרגול ,הרצאות :כולל אקדמיות

3.3  ,30.3  ,3.3  ,33.3 ,0.1  ,01.1 ,30.1 ,  ,03.3  ,00.3  ,33.3 

 ההיפנוזה ולהוראת לעיסוק מורשה - עוזיאל' דר:  קורסהאחראי  

 היפנוזה לעיסוק ולהוראת מורשה - מר  מאירסון    מרכז הקורס:

 היפנוזה לעיסוק ולהוראת מורשה, פסיכולוג - מר  מאירסון    : *הקורסמורי 

 ההיפנוזה ולהוראת לעיסוק מורשה, שיניים רופא - עוזיאל' דר                       

 ההיפנוזה ולהוראת לעיסוק מורשית, שיניים רופאת - ושלר' דר                       

סגרת בממורי הקורס הם בעלי הכשרה, ידע וניסיון קליני רב בתחום של יישומי ההיפנוזה 

ביחידה למדעי התנהגות  כמורים ומדריכים וכן משמשיםדנטאלי ורפואי  ,טיפול פסיכולוגי

 .בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב )מחלקה לשיקום הפה(

  .₪ 3300 שכר לימוד :

 מלא בהמשךסילבוס –כוללת חלק עיוני ומעשי  תוכנית ההרצאות :



פסיכיאטרית  הכשרה בעלי שאינם ורופאים שיניים רופאי ההיפנוזה חוק לתקנות בהתאם* 

  .פסיכולוגיה לימודי של שעות -31 כ של נוספים לימודים להשלים נדרשים

 הדרכה בקבלת להיפנוט הרישוי לבחינת גישה מותנית,  ההיפנוזה חוק לתקנות בהתאם** 

קליני  מקרה לחלק מהמשתתפים על  הדרכה תתאפשר הקורס במהלך. קליניים מקרים 3על 

על שאר  להדרכה נוספים מועדים לקבוע הקורס בתום יהיה ניתן דרישה ותהיה במידה .אחד

 .נפרד בתשלום נדרשים המקרים קליניים ה

 .מינימלי משתתפים מספר ברישום יתמותנ הקורס פתיחת

 להרשמה .א"ת אוניברסיטת, שיניים לרפואת ס"ביה מטעם תעודה תוענק למשתתפים

 גב' הילדה ל  לפנות ליש  לגבי הקורס ולקבלת פרטים 

 hilda55@walla.comאו במייל:    3333104-013בטלפון : 

 

 שלא יוחזרו בשום מקרה אלא אם יבוטל הקורס₪  300תשלום :  דמי רישום בסך אופן ה

 ק  ) למוטב בלבד (    לפקודת אוניברסיטת ת"א  'יש לשלוח צ

 על המעטפה יש לרשום:

                לרפואת שיניים ) מזכירות/ לידי מיכל (ביה"ס 

 אוניברסיטת ת"א

 3007400רמת אביב ,ת"א  

 

 תשלומים: 3ניתן לשלם ב ₪  3300יתרת התשלום בסך 

  00.03.3003עד     ₪  0310שיק ראשון  על סך  

 00.03.3003עד    ₪   0310שיק     שני  על סך 
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 מצ"ב סילבוס

 

 היפנוזהלתוכנית קורס בסיסי 

 מפגשים מפגשנושא ה במפגש תרגול 

    

 טראנסהכרות התנסותית עם ה 

 ההיפנוטי 

 תרגול והדרכה

מה היא היפנוזה? שורשים היסטוריים, הגדרות 

פנומנולוגיים של הטראנס  םמאפיינימקובלות, 

של ההיפנוזה,  מרכזיות ההיפנוטי, תיאוריות

 מיסתיפיקציה.-ודההקשורים להיפנוזה מיתוסים 

 מפגש ראשון

3.6 

    

 לימוד של אינדוקציות בסיסיות 

 תרגול והדרכה 

עקרונות בניית האינדוקציה ההיפנוטית, 

הדלתות השונות של כניסה  -אינדוקציות שונות 

 היפנוטיזציה-לטראנס, הכרות ראשונית עם דה

 מפגש שני

3..6 

    

תרגול ו להיפנוזה הכנת המטופל 

 היפנוטזציה-דהשל 

 תרגול והדרכה

אינטייק היפנוטי, הכנת המטופל לתהליך היפנוטי, 

-היפנוטיזציה, אינדיקציות  וקונטרה-דה

 לשימוש בהיפנוזה  אינדיקציות

 שלישי

6.3 

    

 בסיבוכיםאבחון וטיפול  

 תרגול והדרכה

העלולים להופיע במהלך בעיות וסיבוכים 

כולל  הטיפול  ,והטיפול בהם ההיפנוזה

  אבראקציותב

 יחסי מטפל מטופל, ו רפורט 

 חוק ההיפנוזה ואתיקה מקצועית .   

 רביעי

33.3 

    

לימוד של הפקת תופעות  

לימוד טכניקות  היפנוטיות

להעמקת הטראנס בדיקת 

 סוגסטיביליות

 תרגול והדרכה

לימוד של תופעות  היפנוטיות והכרות עם ה

 הפקתן, הטכניקות ל

 ,עומק הטראנס ההיפנוטי 

 ת הטראנס,העמקלטכניקות 

 משמעותה ודרכי המדידה. סוגסטיביליות 

 חמישי

5.1 

    

, רפואת השיניים בייעוץ היפנוזה ברפואההיישומי  הדגמה ותרגול של יישומים  

 ,ובפסיכותראפיה

 הדרכה מעשית

 שישי

51.1 

    

של הטכניקות  הדגמות ותרגול 

  והיישומים

  , רפואת השיניים: יישומי היפנוזה ברפואה

היפנוזה ככלי עזר בתהליכי רפוי, התמודדות עם  

 כאב.ועם תופעות לוואי של טיפולים רפואיים, 

 הדרכה מעשית, 

 שבעי

3..1 

    

של הטכניקות  הדגמות ותרגול 

  והיישומים

 ובפסיכותראפיהבייעוץ יישומי היפנוזה  

נפשי  בגישות  טיפוליות שילוב ההיפנוזה בטיפול 

 שונות )קוגנטיבית, דינמית , אקזיסטנציאלית וכו(

 הדרכה מעשית,  

 שמיני

53.3 



 

 
 

    

של הטכניקות  הדרכה מעשית, הדגמות ותרגול כנ"ל 

 והיישומים

 תשיעי

5..3 

    

 ,בחינת רישוי :הסברים לגבי 

, להיפנוזההישראלית אגודה ה

עיתונות וספרות מדעית בתחום 

 ההיפנוזה 

של הטכניקות  הדרכה מעשית, הדגמות ותרגול

 והיישומים

 ואחרון עשירי

33.3 

    


