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טראומה בקרב -טראומה. דגש מיוחד יושם על פוסט-ולשאלות המחקריות המרכזיות בתחום הפוסטהסטודנטים ייחשפו לתיאוריות 
 טראומטיות בתוך המערכת המשפחתית.-אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים, וכן על השלכות פוסט

 
 

 תאור הקורס: 
 

  

פסיכולוגיות משמעותיות על הנחשפים אליהם. במסגרת לאירועים טראומטיים (מלחמה, תקיפה מינית, אסונות טבע, ועוד) השלכות 
, דיכאון, PTSD הקורס, נלמד על סוגים שונים של קשיים פסיכולוגיים המתפתחים כתוצאה מחשיפה לדחק טראומטי (למשל,

סוגיות הפרעות סומטיות). כמו כן, נסקור גורמים פסיכולוגיים הקשורים לפגיעות ולחוסן לנוכח דחק טראומטי. עוד נלמד על 
טראומטית), ועל גישות מחקריות שונות. חלק ניכר מהקורס -ספציפיות ושנויות במחלוקת בתחום הטראומה (למשל, צמיחה פוסט

טראומה בקרב ילדים ונוער, וכן לאופן שבו אירועים טראומטיים משפיעים על המערכת המשפחתית. מושגים כגון -יוקדש לפוסט
רית של טראומה ייבחנו לעומק, תוך התמקדות בגורמים העשויים לזרז/לעכב חלחול של דו-טראומטיזציה משנית והעברה בין

 טראומה בתוך המשפחה.

  

 מהלך השיעורים:    

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

 לכל השיעורים: קריאת חובה תכנית הוראה מפורטת ורשימת     
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 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

  

 נוכחות חובה (ניתן להפסיד עד שני שיעורים בסמסטר) •
 קריאת מאמרים בין שיעור לשיעור •
 כתיבת עבודה מסכמת בסוף הקורס (בזוגות) •
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National Center for PTSD website: 

www.ptsd.va.gov 

About children and adolescents: 

http://www.ptsd.va.gov/professional/treatment/children/ptsd_in_children_and_adolescents_overview_for_profes
sionals.asp 

  

  

  

  

  

  
 

  

 שם הקורס באנגלית: 
 

 --   
) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. learning outcomes* תוצרי הלמידה (

מהתנסותו  תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה
 . לחץ כאן הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
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