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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
טיפולים ומצבים הכרת תיאוריות הקשורות להתפתחות הפרעת מתח לאחר טראומה, 

 נלווים. הכרת ספרות מחקר עדכנית בתחום.
 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 
 טראומטית? מיתוסים ועובדות-מהי הפרעת מתח פוסט −
 הפרעת מתח לאחר טראומה והשפעותיה על המוח −
 טיפול −
מאפיינים שונים של הפרעת מתח פוסט טראומטית (אובדנות, פגיעה קוגניטיבית,  −

 לומות וסיוטים)ח
 ניבוי ומניעה של הפרעת מתח לאחר טראומה −
(העברה בין דורית, יחסים  השפעות סביבתיות של הפרעת מתח לאחר טראומה −

 משפחתיים)
 הפרעת מתח לאחר טראומה בישראל −
 

 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    
ונטאליות וביניהם ישובצו מספר שיעורים להצגת ספרות השיעורים ינוהלו כהרצאות פר

 עדכנית בתחום על ידי הסטודנטים בהתאם לנושאים נבחרים.
 

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

מס' 

 השיעור

 נושא השיעור

 טראומטית? מיתוסים ועובדות-מהי הפרעת מתח פוסט 1

 ר טראומה והשפעותיה על המוחהפרעת מתח לאח 2

 'חלק א –טיפול  3

 'חלק ב –טיפול  4

 טראומטית-הפרעת מתח פוסטהצגת מאמרים: העברה בין דורית של  5

 ניבוי ומניעה של הפרעת מתח לאחר טראומה 6

-הפרעת מתח פוסטהצגת מאמרים: הפרעות קוגניטיביות עקב  7
 יוביים ושלילייםממצאים ח – טראומטית
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 השפעות סביבתיות של הפרעת מתח לאחר טראומה 8

פרעת מתח הצגת מאמרים: התרומה של סוגי אירועים שונים לה 9
 טראומטית-פוסט

 הפרעת מתח לאחר טראומה בישראל 10

 ואובדנות  טראומטית-הפרעת מתח פוסטהצגת מאמרים:  11

 צל ילדיםא טראומטית-הפרעת מתח פוסטהצגת מאמרים:  12

 דיון ב"רסיס ממגש הכסף" ו"המנון לשמחה" 13

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין     
 

 הצגת מאמר בכיתה, עבודת סיוםחובות / דרישות / מטלות:  
 , ומאחד מכתבי העת הבאים:2005-2009על המאמר להיות בין השנים 

- American journal of psychiatry 
- Journal of clinical psychiatry 
- Biological psychiatry 
- Archives of general psychiatry 
 

עבודת הסיום תהיה סקירת ספרות על אחד מהנושאים שיוצגו בקורס במהלך הסמסטר 
 בנוסף, יצטרכו הסטודנטים להדגים את הנושא הנסקר על הדמויות בספרי קריאת החובה.

 
 : (ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 

 התנאי להגשת עבודת סיום הוא הצגת מאמר בכיתה. עבודת סיום. 100%

 
 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים:textbooks(ספרי הלימוד      

 מוציאים לאור  –נור -רסיס ממגש הכסף/ מנחם אנסבכר/ הוצאת דניאלה דיחובה:  -
 ן לשמחה/ שפרה הורן/ הוצאת עם עובד המנוחובה:  -
 Post-traumatic Stress Disorder, Diagnosis, Management andחומר עזר:  -

Treatment\ Nutt, Davidson, Zohar\ Martin Dunitz 
 
  חומר מחייב למבחנים: 
 אין

                                                

 

 

 

 


