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60-881-01
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סמסטר :א'

שנת לימודים :תשע"ג

היקף שעות 2 :סמס'

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס מטרת הקורס לסקור תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות הרלוונטיות
לתפקיד הפסיכולוגי/ת השיקומי/ת במערכות הרפואיות והשיקומיות בארץ.
הקורס יתבסס על ספרות מקצועית ,קלאסית ועדכנית ,ועל חוויות הסטודנטים/יות
במקומות עבודתם המעשית .הדגש יושם על תרגום התיאוריה המוצעת לביצוע הלכה
למעשה כמטפלים/ות בשטח.
המפגשים אמורים לפתח בקרב הסטודנטים/יות יכולת אנליטית ויצירתיות טיפולית ,על מנת
שיוכלו בעתיד לנתח את דרישות המערכת וצרכי הקליינטים/יות ולספק את סוג ההתערבות
הטיפולית המתאים .חידוד יכולות אלו יאפשר לסטודנטים/יות לפעול באופן מודע ושיטתי
במסגרת המורכבות האופיינית למקצוע הפסיכולוגיה השיקומית.

ב .תוכן הקורס:
.1

מבוא כללי לגישות השונות והאינטגרציה עם התחום השיקומי

 .2מבט אל התיאוריות הפסיכודינמיות והפעלתן בשדה השיקומי:
מה פרויד היה אומר על נכויות פיזיות?
יחסי אובייקט :מלאני קליין ודונלד ויניקוט
 oהעברה והעברת נגד -הקושי בטיפול באנשים עם נכויות
הפסיכותרפיה האינטרפרסונלית :מהארי סטאק סאליבן ל-
Relational Psychotherapy

.3

פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית -הגישה הרלוונטית לטיפול השיקומי?

.4

הפסיכותרפיה התמיכתית -פסיכולוגיה חיובית בשיקום?

מהלך השיעורים:
המשתתפים/ות בקורס יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית בתחומים שילמדו בקורס.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

השיעור
1

פתיחה

2

האינטגרציה של הגישות הדינאמיות

ראו ביבליוגרפיה
לקורס

בשיקום
3

פסיכותרפיה פסיכואנליטית ושיקום

4

פסיכותרפיה פסיכואנליטית ושיקום

5

יחסי אובייקט ושיקום -מלאני קליין

6

יחסי אובייקט ושיקום -דונלד ויניקוט

7

העברת נגד בשיקום על פי גישת יחסי
האובייקט

8

הגישות האינטרפרסונליות ושיקום

9

הגישות האינטרפרסונליות ושיקום

10

פסיכותרפיה תמיכתית ושיקום

11

פסיכותרפיה תמיכתית ושיקום

12

פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית בשיקום

13

פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית בשיקום

14

סיכום

ג .חובות הקורס:

דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:

הערות

עבודה
השתתפות פעילה
:מרכיבי הציון הסופי
. הגשת עבודה בסיום הקורס100%
( )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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