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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקורס להקנות רקע בסיסי בתחום הטיפול הפסיכולוגי בילדים ובמתבגרים.

בחלקו הראשון יעסוק הקורס ביסודות ההיסטוריים של הטיפול בילדים ובמושג ה"משחק" .בחלק זה
יידונו גם מושגי יסוד כמו פירוש ,התנגדות ,העברה והעברה נגדית  .בחלקו השני של הקורס יידונו
נושאים של טכניקות בטיפול בילדים ומיוחד טיפול במשחק .כמו כן יידונו נושאים של חוזה
טיפולי וקשר טיפולי תוך דגש על המורכבות של נושאים אלו בטיפול בהורים וילדים.

תיאור הקורס:

שבוע

שבוע 1

נושא ההרצאה

פרקי קריאה  /תרגילים

מבוא והיכרות ,מפגשים עם ילדים
מה הופך קשר לטיפולי?

יסודות היסטוריים – הנס הקטן.
שבוע 2

בכיתה יערך דיון ביקורתי בחומר הקריאה .הנס הקטן :אנליזה של פוביה בילד בן
האם זהו טיפול? דרכו נדון במושגים כמו חמש  :סיפור המחלה ואנליזה .41-119
סטינג ,פירוש ,שיקוף העברה והעברה
נגדית

יסודות היסטוריים :אנה פרויד
שבוע 3

שבוע 4 ,5

מושגי יסוד שיוצגו :ברית טיפולית ,חוזה
טיפולי ,טיפול במשחק ,העברה קווים
התפתחותיים ,מנגנוני הגנה

פלשמן :ע285-310 .

יסודות היסטוריים:מלאני קליין

מלאני קליין ,התחלות )ברונסטיין(

מושגי יסוד שיוצגו:
חרדה,פנטזיה,עמדות,טיפול במשחק,
טכניקה פרשנית

שבוע 6
אקסליין

שבוע 7

קווים התפתחותיים והעברה

וויניקוט הכלה ,חווית מעבר

דיבס פרקים1,2,7 :
פלשמן :משחק ומציאות  187-210טקסט
זהה ל משחק ומציאות :פרקים 3,4
משחק אמירה תיאורטית ו-פעילות
יצירתית וחיפוש עצמי

הילדה פיגי ע"מ ) 23-54רשות(
הגשת תרגיל 1
משחק )במבט התפתחותי ובטיפול(
שבוע
8-10

טכניקת ה Squiggle

פרוני ע"מ 83-103

נעמה בר שדה-
Ayala oren-The use of board games

משחקי קופסא ולוח בטיפול
Betty Joseph Thinking about a Playroom
שבוע 11

פגישה ראשונה

-

חוזה טיפולי

צ'תיק תהליך הטיפול :יסודות )רשות(

שבוע 12

שבוע 13

Ghosts in the Nursery
פוגשים את ההורים

יוצג טיפול בכיתה על ידי אחד הסטודנטים

Selma Fraiberg, Edna Adelson, and
Vivian Shapiro
הגשת תרגיל

דרישות קדם:
מיועד לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית של הילד

חובות  /דרישות  /מטלות**:
•

נוכחות חובה )היעדרות בתיאום עם המרצה בלבד(

•

קריאת החומר הרלוונטי

•

השתתפות פעילה בשיעור

•

הגשת המטלות במועד

ציון עובר מותנה בהשלמת כל הדרישות לעיל

מרכיבי הציון הסופי:
•

תרגיל -1חובה )ללא ציון(  40% -2מהציון הסופי

עבודה מסכמת במשקל  60%מהציון הסופי )תוגש בחופשת הסמסטר

ביבליוגרפיה:
רשימת קריאה
קריאת החובה היא עפ"י המוגדר ברשימת השיעורים ,יש לשים לב כי ייתכנו שינויים במהלך השנה.
שני ספרים שניתן להיעזר בהם להבנת מושגי יסוד בטיפול פסיכו דינאמי:
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Sandler, J., Dare, C. & Holder A. (1973). The Patient and the Analyst, Karnac Books.
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מיטשל ס .א ,.בלאק ,מ.ג .(1995) .פרויד ומעבר לו – תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית )תורגם
ע"י עמית פכלר ,הוצאת תולעת ספרים (2006
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שם הקורס באנגלית:
Child Psychotherapy
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .
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** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן .
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