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מטרת הקורס היא להקנות ללומדים ידע מעודכן ברמה התיאורטית, המחקרית והטיפולית על טראומה, 
לטראומה, אבחנתן, ועל ההתמודדות איתה. הקורס יפגיש את הלומדים עם ההפרעות השונות הנקשרות 

 ודרכי הטיפול בהן, כמו גם עם הידע המחקרי הקיים בתחום זה.

  

 
  הקורס: תיאורב. 

  
 תוכן הקורס

  

בקורס נבחן את מושג הטראומה, התפתחותו, והקשר בינו לבין מושגים דומים (משבר, דחק), ונעסוק 
 במספר היבטים הקשורים לשדה המחקר והטיפול בטראומה:

נסקור את הגורמים השונים הטיפוסיים לתופעה תוך ניסיון להצביע על המשותף בצד השונה  –. גורמים 1
 בהתאם לפרמטרים שיועלו. בנוסף, נסקור מאפיינים רווחים של התגובה המיידית לאירוע טראומתי.

נתאר מספר הפרעות הנקשרות לאירועים טראומתיים,  -. תוצאות והשלכות של אירועים טראומטיים2 
 טראומטית ומציאת משמעות.-כחוסן, צמיחה פוסט  תגובות אחרותוכן 

. נעמיק בהבנת החוויה הסובייקטיבית של ניצולי טראומה, דרך מפגש עם היבטים הקשורים לסיפור 3
 האישי, ולזיכרון.

-נסקור כמה מהתיאוריות המרכזיות בהבנת האתיולוגיה של התגובה הפוסט  -. הבנה תיאורטית4
 טראומטית.

טראומה התפתחותית, פגיעה מינית, טרור, מצבי משבר  -צבים טראומטיים בהקשרי חיים שונים. מ4
 טראומטיים, טראומה אישית וטראומה קולקטיבית, הקשר למשתנים נוספים כגיל ומגדר.

  במהלך הקורס נכיר כיוונים וטכניקות טיפוליות אשר מצויות בשימוש בטיפול בהפרעה. -. דרכי טיפול 4
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              17.11.16 

  

 דחק, משבר וטראומה:
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Jones & Wessley 
(2007), McHugh & 
 Treisman  (2007) 

  2), פרק 2003הרמן (
 מצולם

  

              24.11.16 

  

 מבט תיאורטי

Attachment theory 

Mourning and loss 

Loss of basic beliefs 

  

    

              1.12.16  
 טראומה התפתחותית  

  

Scaer (2005) 

  5), פרק 2003הרמן (

Brewin & Holmes 
(2003) 

  

Ataria (2014) נמצא
11ביחידה   

  

                 8.12.16 

  

 ים טראומטיים וסוגי טראומהמצב

  

 טראומה במצבי לחימה וטרור

 טראומה רפואית

Shalev et. Al  
(2006), 

Marshall & Bryant 
(2007) 

  

                15.12.16 

  

 -מצבים טראומטיים וסוגי טראומה
 המשך

  

 Complex trauma פגיעה מינית ו

),2008זליגמן וסולומון (  

6) פרק 2003הרמן (  
Marshall & Bryant 
(2007) 
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(2009), 

  

Norris et. Al (2009) 

  

 חוסן, צמיחה וחיפוש משמעות 5.1.17                      

Bonnano (2005), 
Linley & Joseph 
(2004), Park, 
(2006), Maddi et. Al 
(2005) 

Bonnano (2005), 

  

Linley & Joseph 
(2004), 

 טראומה וזכרון, טראומה ונרטיב 12.1.17                     

 McNally (2005)- 
Chap 4,5 

Tuval-Mashiach et. 
al (2004),  

Brown & Heimberg 
(2001) 

McNally (2005)- 
Chap 4,5 

  

                       19.1.17 

  
 -טיפול בטראומה

Hobfoll et. al 
(2007), 

)2002פרי ( , 

  

  

  

Hobfoll et. al 
(2007), 

  

                      26.1.17 

  

 טיפולים חדשים –טיפול בטראומה 

  

Harvey et. al (2003) 

, 7), פרק 2003הרמן (  

Follette & Ruzek 
(2006)- chap 4 

  

5,6,7פרקים  -הרמן  

  

 Follette & Ruzek טיפול 2.2.17               
(2006)- chap 4 ) 2002פרי( , 
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 אין דרישות קדם:  ג. 
 

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה והצגת מאמר בכיתה, קריאה    חובות / דרישות / מטלות: ד. 
 שוטפת של הספרות, ומבחן בית בסוף הסמסטר.

ה לקריאת מאמרים ופרקים בהתאם לתחומים שנעסוק בהם. סדר השיעורים עשוי להשתנות, וכמו כן אפנ
 הקריאה המסומנת לצד כל שיעור היא הטקסט המרכזי לכל שיעור.

 
 

 :מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר)ה. 
20%הציון יורכב מנוכחות והשתתפות פעילה ( ) 

30%הצגת רפרט בכיתה ( ) 

50%ועבודת סיום ( ) 

 
 

 ובה/רשות)(ח . ביבליוגרפיה:ו

      
 (פריטים המסומנים בכוכביות הם פריטים מומלצים).   ביבליוגרפיה

 מבוא והתפתחות היסטורית –טראומה -טראומה ופוסט 

  

  .2פרק   , הוצאת עם עובד, תל אביב.טראומה והחלמה ).1992הרמן, ג. ד.(

  

יאות או דמיון: תמונת מצב משנות ). הפרעה פוסט טראומטית: מצ1996ויצטום, א., גודמן, י., ושלו, א. (
 .19-26, 11, שיחות, 90 – ה

  

**Shalev, A. (2001). What is posttraumatic stress disorder? Journal of Clinical 
Psychiatry, 62, 4-10. 
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