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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

מטרת הקורס היא להקנות ידע בתחום השיקום 
הפסיכיאטרי באופן כללי וידע שכולל גישות טיפוליות 

פסיכולוגיות המותאמות ספציפית לאוכלוסייה של אנשים 
החלק הראשון של הקורס יעסוק  עם מחלות נפש קשות. 

בהמשגות של תהליכים בשיקום בבריאות הנפש תוך 
מצה של סטיגמה התייחסות לנושאים של תובנה, הפנ

קוגניציה. החלק השני של הקורס יעסוק בלמידה -ומטא
של גישות פסיכותרפויטיות בתחום השיקום הפסיכיאטרי 

  תוך התייחסות למושגים שנלמדו בתחילת הקורס.

 

 

 תאור הקורס: 
 

הקורס עוסק בשינויים בתפיסת מחלות נפש בשנים 
בהתמודדות עם מחלות  האחרונות, בהיבטים יחודים

נפש ובמודלים טיפוליים שונים במסגרות של שיקום 
החלק הראשון של הקורס יעסוק בהמשגות  פסיכיאטרי. 

של תהליכים בשיקום בבריאות הנפש תוך התייחסות 
-לנושאים של תובנה, הפנמצה של סטיגמה ומטא

קוגניציה. החלק השני של הקורס יעסוק בלמידה של 
יטיות בתחום השיקום הפסיכיאטרי תוך גישות פסיכותרפו

במידת  התייחסות למושגים שנלמדו בתחילת הקורס. 
האפשר ישולבו במסגרת הקורס סרטים וביקורים במרכזי 

  שיקום פסיכיאטרי.

  

 

 

 דרישות קדם: 
 

הקורס מיועד לסטודנטים במגמות הטיפוליות בתואר שני 
  או שלישי.

 
 

 מטלות**:חובות / דרישות /     
 

נוכחות, השתתפות אקטיבית בשעורים,  
 קריאה, עבודת סיום.

  

  

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60885&group=01&year=76
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60885&group=01&year=76


  

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 עבודת סיום.

 
 

 ביבליוגרפיה: 
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(2011). Cognitive Behavioral Therapy for 
persons coping with Schizophrenia. In S. 
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 
Psychiatric rehabilitation:theory and clinical 
practice  

 
) הן הצהרות learning outcomes* תוצרי הלמידה (

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

הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות של הישגי ידע, 
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

