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הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ולשאלות המחקריות המרכזיות בתחום הפוסט-טראומה .דגש מיוחד יושם על פוסט-
טראומה בקרב אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים ,וכן על השלכות פוסט-טראומטיות בתוך המערכת המשפחתית.
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אליהם .במסגרת הקורס ,נלמד על סוגים שונים של קשיים פסיכולוגיים המתפתחים כתוצאה מחשיפה לדחק
טראומטי )למשל ,PTSD ,דיכאון ,הפרעות סומטיות( .כמו כן ,נסקור גורמים פסיכולוגיים הקשורים לפגיעות ולחוסן
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טראומטית( ,ועל גישות מחקריות שונות .חלק ניכר מהקורס יוקדש לפוסט-טראומה בקרב ילדים ונוער ,וכן לאופן שבו
אירועים טראומטיים משפיעים על המערכת המשפחתית .מושגים כגון טראומטיזציה משנית והעברה בין-דורית של
טראומה ייבחנו לעומק ,תוך התמקדות בגורמים העשויים לזרז/לעכב חלחול של טראומה בתוך המשפחה.

השיעורים יתבססו על הרצאות פרונטליות של המרצה )מלוות בדיון בכיתה( ,כאשר כל הרצאה תסקור היבט מרכזי
בתחום הטראומה הנפשית .בין שיעור לשיעור ,הסטודנטים יתבקשו לקרוא טקסט/ים רלבנטי/ם ,ועל חלקם ייערך
דיון ספציפי בשיעור העוקב.
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