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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
כפייתית, תיאוריות הקשורות להתפתחותה, טיפולים -הכרת ההפרעה הטורדנית
 ות מחקר עדכנית בתחום.ומצבים נלווים, והכרת ספר

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 כפייתית וכיצד היא משפיעה על החיים-מהי הפרעה טורדנית
 היסטוריה ומאפייני המחלה

 תיאורית הסרוטונין: התפתחות ההפרעה וטיפול
 כפייתית-הפרעה טורדניתדופאמין ב

 טיפול התנהגותי 
 מחלות אחרותכפייתית כהפרעה נלווית ל-הפרעה טורדנית

 DSM-V -הפרעה טורדנית כפייתית ב
 כפייתית-הפרעה טורדניתאגירה וטיפולוגיה של 

 אצל ילדים כפייתית-הפרעה טורדנית
 ואובדנות כפייתית-הפרעה טורדנית
 חרדית-כפייתית בחברה הדתית-הפרעה טורדנית

 
 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    

שיעורים ינוהלו כהרצאות פרונטאליות וביניהם ישובצו מספר שיעורים להצגת ספרות ה
 בהתאם לנושאים נבחרים. עדכנית בתחום על ידי הסטודנטים

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

 
 נושא השיעור מס' השיעור

 משפיעה על החייםכפייתית וכיצד היא -מהי הפרעה טורדנית 1

 היסטוריה ומאפייני המחלה 2

 על פי תיאוריות שונות OCDהאטיולוגיה של  3

 תיאורית הסרוטונין: אטיולוגיה וטיפול 4

 טיפול התנהגותי  5

 כפייתית-הפרעה טורדניתהצגת מאמרים: אגירה וטיפולוגיה של  6

 אגירה, ניקיון, וטריכוטילומניה (סרט) 7

http://hl2.biu.ac.il/


 כפייתית-הפרעה טורדניתדופאמין והצגת מאמרים:  8

 כפייתית כהפרעה נלווית למחלות אחרות -הפרעה טורדנית 9

 אצל ילדים כפייתית-הפרעה טורדניתהצגת מאמרים:  10

 חרדית-כפייתית בחברה הדתית-הפרעה טורדנית 11

 ואובדנות כפייתית-הפרעה טורדניתהצגת מאמרים:  12

 "The broken mirror"-" ודיון ב"הילד שלא יכול להתרחץ 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 בקריאת החובה.

 
 :(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 

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

 
 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים:textbooks(ספרי הלימוד      
 חובה: הילד שלא הצליח להפסיק להתרחץ/ ג'ודית רפפורט -
 The broken Mirror\  Katharine A. Phillipsרשות:  -
 Obsessive Compulsive Disorder\ Montgomery, Zoharחומר עזר:  -
 
  חומר מחייב למבחנים: 
 אין

 

 

 

 

 


