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 :מטרות הקורסא. 

עם מאפייני הפסיכופתולוגיה  –הקורס מהווה מפגש ראשוני לתלמידי התואר הראשון 

עם קבוצות ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניה של ההפרעה הנפשית הנפשית ו

והגורמים לה. זאת, תוך מתוך נקודת המוצא של הגישות המרכזיות: הביולוגית, 

הפסיכודינאמית והקוגניטיבית התנהגותית. לגבי הפרעות מסוימות יוצגו גם שיטות טיפול 

 מקובלות.  

 
  :תוכן הקורסב. 

 
לאחר מספר הרצאות מבוא שיעסקו בסוגיית הנורמאליות ובאפיונים  יעורים:מהלך הש    

המיוחדים של ההפרעה הנפשית, עובר המיקוד של הקורס לבחינת ההפרעות עצמן, תוך 

). לצורך DSM-IV –מעבר מאשכול הפרעות אחד למשנהו (בהתאם לחלוקה המובאת ב 

 המחשה נעשה שימוש בסרטים ובחומר ספרותי.   

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)כנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: ת   
 

מס' 

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

  1קרסון ושות' פרק  פסיכופתולוגיה מהי? שיטות סיווג 1

  2קרסון ושות' פרק  פרספקטיבה היסטורית 2

  DSM IV TRהמבוא ל:   DSM-שיטת המיון של ה  3

  4קרסון ושות' פרק  והפרעות הסתגלות הפרעות דחק 4

פרי, ט., שיקום הנרטיב באמצעות שיחזור  מחקר וטיפול בהפרעות דחק 5
, כתב עת "שיחות"היסטורי של הטראומה, 

, 2002, 1ישראלי לפסיתורפיה, כרך יז', 
 . 20-26עמודים 

הפרעות חרדה ושיטות טיפול  6

 בהן

  5קרסון ושות' פרק 



יטות טיפול הפרעות חרדה וש 7

 פסיכולוגיות

  5קרסון ושות' פרק 

הפרעות במצב הרוח והטיפול  8

 בהן

  6קרסון ושות' פרק 

הפרעות במצב הרוח והטיפול  9

 בהן

  6קרסון ושות' פרק 

  6קרסון ושות' פרק  אובדנות, הערכה וטיפול 10

  7קרסון ושות' פרק  הפרעות סומטופורמיות 11

  8קרסון ושות' פרק  ולי גופניגורמים פסיכוגניים וח 12

פרי, ט., טיפול פסיכודינמי וטיפול קוגניטיבי  שיטות לטיפול משולב 13
שילוב אפשרי?, "שיחות", כתב  –התנהגותי 

, 2008, 2עת ישראלי לפסיתורפיה, כרך כב', 
 .135-142עמודים 

  נושא בחירה אקטואלי 14

  9קרסון ושות' פרק  הפרעות אישיות  15

  9קרסון ושות' פרק  פרעת אישיות גבוליתה 16

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות  17

 אחרות

  12קרסון ושות' פרק 

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות  18

 אחרות

  12קרסון ושות' פרק 

שונות מינית והפרעות בתפקוד  19

 המיני

  11קרסון ושות' פרק 

שונות מינית והפרעות בתפקוד  20

 המיני

  11ושות' פרק קרסון 

אפטר וחב', פסיכיאטריה של  הפרעות אכילה 21

עמ'  21הילד והמתבגר, פרק 

251. 

 

הפרעות בגיל הילדות  22

 וההתבגרות

  14קרסון ושות' פרק 

  13קרסון ושות' פרק  הפרעות מוחיות וקוגניטיבית 23

  16קרסון ושות' פרק  טיפולים ביולוגיים בפסיכיאטריה 24

  16קרסון ושות' פרק  ביולוגיים בפסיכיאטריהטיפולים  25

הפרעות שימוש בחומרים  26

 והתמכרות

  10קרסון ושות' פרק 



  15קרסון ושות' פרק  הערכה קלינית 27

  18קרסון ושות' פרק  סוגיות אתיות  28

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 ים, אישיות.דרישות קדם: הקורסים הבאים:  מבוא לפסיכולוגיה, יסודות ביולוגי     
 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן מסכם בכל סימסטר 
 

 מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי  
 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד (     

 
הוצאת  )1998הספר הבסיסי: פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, (קרסון, בוצ'ר ומינקה, 

 .אוניברסיטה הפתוחהה
 

 המהדורה האנגלית המעודכנת:

Abnormal Psychology and Modern Life (11th Edition) by Robert C. Carson (Author), 
James Neal Butcher (Author), Susan Mineka (Author), 2000, Allyn and Bacon.  

 
 אין חומר מחייב למבחנים:

 


	Abnormal Psychology and Modern Life (11th Edition) by Robert C. Carson (Author), James Neal Butcher (Author), Susan Mineka (Author), 2000, Allyn and Bacon.

