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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

פסיכו דינמית, והכרות עם המודלים המרכזיים בטיפול דינמי. הקורס יעסוק למידת מושגי יסוד בפסיכותרפיה 
חסות למספר צירים. למשל, פורמולציה של יבהתפתחות ובשינויים בהמשגה הפסיכודינמית, תוך התי

  יה הטיפולית.יפסיכופתולוגיה, יחסים טיפוליים ותהליך השינוי. נתייחס לקשר בין התאוריה, המחקר והעש

 
 הקורס:אור ית

 

 אורי מקרהית .1

 תאוריות על המשחק ועל העמדה המשחקית בטיפול .2

שיות, תהליכים טיפוליים ותהליכי שינוי: א. המודל הקלסי, ב. יחסי ימודלים תאורטיים בהבנת הא .3
יחסותי, ה. מודלים התפתחותיים: יהת -קטיביינטרסוביייקט, ג. מודל העצמי, ד. המודל האיאוב

 זציה.יחסים, התקשרות ומנטלי

 .מחקר על השתנות בטיפול דינמי  .4

 

 
 דרישות קדם:

 

 אין.
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

 עור.י. השתתפות חובה בשיעורים והשתתפות פעילה בדיונים בש1

 . קריאת ספרות החובה.2

 . הגשת עבודה מסכמת העוסקת באבחנה (למשל: הפרעת התנהגות, הפרעת דחק) או בסוגיה בטיפול3
(למשל: סיום טיפול). על העבודה לכלול מבוא על המושג/אבחנה הנדונה, גישות תאורטיות ומחקר על טיפול 

 עמודים. 14בנושא הנבחר, ודיון. הקף העבודה עד 

 1.4.2017מועד ההגשה: 

 

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 

 לעבודה המסכמת. 100%
 

 
 ביבליוגרפיה:

 

 ספרות חובה מסומנת בכוכבית
 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60850&group=01&year=77
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60850&group=01&year=77
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 שם הקורס באנגלית:
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צפויים להשיג בסוף  ) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדיםlearning outcomes* תוצרי הלמידה (
תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 

 .U1T לחץ כאן1TU שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
 

 

 

 
  .U1T לחץ כאן1TU ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה
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