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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקורס לסקור גישות תאורטיות מרכזיות בפסיכותרפיה הרלוונטיות לעבודת הפסיכולוגי/ת
השיקומי/ת .הקורס יתבסס על ספרות מקצועית ,קלאסית ועדכנית והדגש יושם על תרגום התיאוריה
המוצעת לביצוע הלכה למעשה כמטפלים/ות בשטח .במסגרת הקורס נתמקד בתאוריות דינאמיות.
כמו כן ,יסקרו תאוריות תמיכתיות ואקזיסטנציליסטיות והלימוד של הגישה הקוגנטיבית התנהגותית
נעשה במסגרת קורס נפרד שמשותף לכל המגמות הטיפוליות.
במסגרת הקורס ינתן גם מקום ללמידה של מודלים אינטגרטיביים של גישות פסיכותרפויטיות שונות
על מנת להקנות יכולת לשימוש אינטגרטיבי ויצירתי בגישות טיפוליות שונות.
אופי הקורס יכלול קריאה בבית ,דיון במאמרים בכיתה ,קריאה משותפת בכיתה ,הרצאות אורח ודיוני
מקרה.
דרישות הקורס 100% :עבודה מסכמת.
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