
 
 

קורס 
            60-867-01 מספר:

 

 

שם 
 הקורס:

פסיכופתולוגיה 
של הילד 

   למתקדמים

 

סוג 
   הרצאה הקורס:

 

שנה / 
סמסטר 

: 

סמסטר     תשע"ו
   א

 

היקף 
 שעות:

2 
   1  ניקוד:      ש"ס

 

שם 
 פרטי התקשרות עם המרצה            פרופ' אלן אפטר המרצה:

 

תאריך 
עדכון 
 אחרון:

   10/09/2015   

     
 

 

 

 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

  

העמקת הידע וההבנה של 
פסיכופתולוגיה בגילאי הילדות 
 וההתבגרות ובגילאי הבגרות.

השאיפה היא לאפשר התוודעות 
מקרוב לא רק למאפיינים הנראים 
אלא גם לחוויה הסוביקטיבית של 

מי שמתמודדים עם פסיכופתולוגיה 
ולעודד אינטגרציה בין ידע תאורטי, 
חידושים מחקריים והמפגש הקליני 

המחיש לצרכי אבחון וטיפול. כדי ל
את האופי היחודי של ההפרעות 
השונות ושל המפגש עימן נערוך 

שימוש בקטעי וידאו ונקיים 
סימולציות בכיתה של ראיונות 

       קליניים.

  

  

  

 

 

 תאור הקורס: 
 

בקורס חצי שנתי זה נציג ידע מדעי עכשווי אודות 
ההפרעות הנפשיות המרכזיות, תוך דגש מיוחד על גילאי 

 וההתבגרות. להלן פרוט הנושאים:הילדות 

גישות שונות לאבחון ולהמשגה של  •
פסיכופתולוגיה, הצגת הגישה הפנומנולוגית 

 והגישה הפסיכודינאמית.
קלינית של ילד עם התייחסות  בדיקה  •

להיבטים כמו היסטוריה והתפתחות, הערכת 
כוחות, קשיים, תמונה סימפטומטית, הערכת 

 המשפחה, תוכן מול תהליך.
 עות חרדה.הפר •
הפרעות מצב רוח והתנהגות אבדנית בקרב  •

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60867&group=01&year=76
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60867&group=01&year=76


 ילדים ומתבגרים.

 הפרעות אכילה. •
הפרעות נוירוהתפתחותיות: הספקטרום  •

 האוטיסטי, פיגור שכלי, הפרעות טיקים
 הפרעת קשב וריכוז •
הפרעות הקשורות לשימוש לרעה בחומרים  •

 (אלכוהול וסמים)
 הפרעות סומטופורמיות •
 טיות אחרותסכיזופרניה והפרעות פסיכו •
 הפרעות אישיות •

היבטים שיודגשו בקורס הם תהליך האבחון, הפרזנטציה 
הקלינית של ההפרעות השונות, עריכת אבחנה מבדלת, 
מהלך ההפרעה, מודלים מסבירים את היווצרותן/שימורן 

 בהתאם לגישות שונות, תחלואה נלווית ודרכי טיפול.

  

 

 דרישות קדם: 
 

 אין

 
 

 דרישות / מטלות**:חובות /     
 

 המידע ינתן בקורס

 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 נמסר בקורס המידע

 
 

 ביבליוגרפיה: 
 

 המידע נמסר בקורס

 
 

 שם הקורס באנגלית: 
 

 --   
) הן הצהרות learning outcomes* תוצרי הלמידה (

המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף 
בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים תקופת הלימוד 

של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית 

 . לחץ כאן האקדמית בקורס. לפרטים נוספים

 

    
 

http://www1.biu.ac.il/File/about/S-Rector/TL-BenLeumiyot/TozareyLemida-Jan2013.doc

