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מטרת הקורס הוא לעמוד על המידה שהשימוש במונחים,  : מטרות הקורסא. 
קוגניציה, מבהירים את המהות ואת התהליך של תופעת ההבנה בין אישית. -אמפתיה ומטה

קוגניציה ובאופן -י ואמפירי ביחס לאמפתיה  ולמטהבאופן ספציפי נדון בקורס בחומר תיאורט
שהנרטיב והסיפור יכולים להבהיר את התופעות הקשורות למונחים הנ"ל, במיוחד לתובנה 

 הבין אישית המספקת ע"י הנרטיב והסיפור.
כדי להשיג את המטרות הנ"ל, כל המשתתפים יקראו וינתחו ספרות מקצועית ומדעית על 

לתהליכים הנ"ל. על הבסיס של קריאה זו, הם יבחרו נושאים הזיקה של מספר מחלות 
למחקר, יכינו ויגישו הצעת מחקר,  יאספו תצפיות בהתאם להצעה, ינתחו אותן, יפרשו את 

תוצאות הניתוח, ויכתבו דו"ח מדעי מקיף. יחד עם הדו"ח הנ"ל, כל משתתף יכול להגיש יומן 
ליך המחקר מההיבט האישי והחוויתי. מחקר של לא יותר מחמש עמודים אשר יתאר את תה

 כל משתתף יכול לבצע את המחקר לבד או יחד עם משתתף נוסף.
 
משתתפי הסמינריון ישתתפו בדיונים בשאלות תיאורטיות, אמפיריות,  :תוכן הקורסב. 

קוגניציה. משתתפי הסמינריון יתכוננו לדיונים אלה -ויישומיות הקשורות לאמפתיה ומטה
פרות הקשורה לשאלות אלה. חומר הקריאה יכלול נרטיבי וסיפורים. באמצעות קריאה ס

משתתפי הסמינריון גם יצפו בסרטים המיועדים לעורר אמפתיה. לאחר הצפייה, המשתתפים 
 ידונו במידת האפקטיות של הסרט ובתהליכים אשר מופעלים על ידו.     

     
ביום, בשעה, ובמקום במשך הסמסטר,הפרקטיקום ייפגש פעם אחת  מהלך השיעורים:

המיועדים לכך. פגישות אלה תשתמשנה לדיונים המפורטים  למעלה ולבחירת נושא לעבודת 
עמודים) אשר ידון  15עד  10סמינריון. לקראת סוף הקורס, כל משתתף בקורס יגיש עבודה (

באחד נושאי הקורס  באמצעות חומר תיאורטי, אמפירי, ספרותי, ונרטיבי. דוגמאות לנושאי 
 הקורס הן כדלהלן:

 
 הגלגול של פ. קפקא כדוגמא של חוסר אמפתיה .1

 קוגניציה-הגדרות ותיאוריות של אמפתיה ומטה .2

 קוגניציה -פסיכולוגי והחברתי של אמפתיה ומטה-הבסיס הנורו .3

 קוגניציה-נכויות הפוגעות באמפתיה ובמטה .4

 ) CVAפגיעות מוחיות (אלצהיימר, טראומטיות,  )א



 זםאוטי )ב

 סכיזופרניה )ג

 קוגניציה: הקשר בין חשיבה ביקורתית לבין אמפתיה  -פסיכותרפיה, אמפתיה, ומטה .5

 קוגניציה-ספרות, אמפתיה, ומטה .6

  :לפגישות של סמסטר ב תכנית הוראה מפורטת    
 

 נושא השיעור מס' השיעור

המספר הלטיני 

מתייחס לנושא 

 בביבליוגרפיה

קריאה נדרשת 

חסים המספרים מתיי

 מקורות בביבליוגרפיה

 הערות 

1,2          I  :4, 3, 2, 1מקורות  

3,4  II           :7, 6, 5מקורות   

6,5         . III :9,8מקורות   

8,7         IV :12,11,10מקורות   

10,9          V :14,13מקורות   

12,11          VI :15מקורות  

 
 :חובות הקורסג. 

 ות קדם:תלמידי שנה ג לפסיכולוגיהדריש     
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 ) נוכחות והשתתפות בפגישות הסמינריון.1
 ) קריאת הספרות כהכנה לאותן פגישות.2 

 ) בחירת נושא לעבודת הסמינריון תוך היוועצות עם מנחה הסמינריון.3
 עמודים). 15עד  10) כתיבת והגשת עבודת הסמינריון (4

 
הציון בסמינריון יהיה מספרי ויהיה מורכב מהשתתפות בדיונים :  יון הסופימרכיבי הצ

 . מעבודת הסמינריון
 
 

 ביבליוגרפיה:ד. 
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