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 פרקטיקום סוג הקורס:

 :  ף שעותהיק                 שנתי : סמסטר    תשע"ז: שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 (מטרות על / מטרות ספציפיות): / תוצרי הלמידהא. מטרות הקורס
 

הקלינית של הסטודנט, במסגרת קבוצתית ואינדיבידואלית.   מטרת הקורס הינה הדרכה על העבודה
תוחו והבנתו, והשימוש על התהליך הטיפולי,ני  במסגרת הקורס יינתנו כלים פסיכודינמיים להתבוננות

 . בהתערבויות טיפוליות תואמות
  הקורס: תיאורב. 

  
 ב. תוכן הקורס:

 במהלך הקורס ידונו נושאים הקשורים ב:

 התהליך הטיפולי הפסיכודינמי. .1

 אבחנה מבנית ואבחנה פנומנולוגית. .2

 הטכניקה הפסיכואנליטית והשימוש בה. .3

 .תהליכי העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית .4
  

 מהלך השיעורים:    

הקורס איננו קורס פרונטאלי מובנה. הקורס הינו קורס של סדנת הדרכה על הטיפול שבו מתנסה 
הסטודנט כמטפל. הקורס מתקיים במתכונת של הדרכה במסגרת קבוצתית ואינדיבידואלית. במסגרת 

ואשר ביחס אליהם ניתנת ההדרכה מוצגים על ידי הסטודנט תמלולים והקלטות של הפגישות הטיפוליות, 
ההדרכה. במהלך ההדרכה ניתנת הפניה לקריאה ביבליוגרפית משלימה של הנושאים התיאורטיים 

  הקליניים הרלוונטיים למקרה הספציפי שהוצג, ולעבודה הטיפולית בכלל. 

 
 

 .תהכרות בסיסית (ב.א) עם תחום הפסיכולוגיה האבנורמלית ותיאוריות באישיו   דרישות קדם:  ג. 
 

   חובות / דרישות / מטלות: ד. 

 חובות הקורס:

 השתתפות פעילה בהדרכה הקבוצתית והאישית. .1
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 הגשת סיכומי פניה, ודו"חות ביניים לצוות (במידת הצורך) הקליניקה. .2

עמודים, ביחס לכל מטופל. בסיכום תוצג סיבת הפניה  7הגשת דו"ח סיכום טיפול בהיקף של עד   .3
 האנמנסטי, התהליך הטיפולי והמלצות להמשך. של המטופל, האבחנה, הרקע

 ציון עובר / לא עובר. .4
  
 

יכולתו הקלינית של הסטודנט (ניהול הטיפול   :מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר)ה. 
 %100 -וסיכומו) 
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