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            אתר הקורס באינטרנט: 

הקורס יתמקד  .להקנות ידע על תיאוריה, טיפול ומחקר בטיפול דינמי קצר מועדא. מטרות הקורס: 
 בטיפול בילדים ובמתבגרים.

בשלב ראשון יוצגו מודלים מרכזיים לטיפול דינמי קצר מועד ואופן המשגתם של מושגי  ב. תוכן הקורס:
יסוד בטיפול: כהגדרת המוקד הטיפולי, מאפייני הטיפול קצר המועד (למשל, מושג הזמן ומשמעותו 

ישומי  בטיפול), שיטת ההתערבות, מקום העברה והעברה נגדית בטיפול קצר מועד. בשלב שני יוצגו
מודלים אלה לעבודה עם מתבגרים. בשלב השלישי יוצגו מודלים להתערבות קצרה בטיפול בילדים 

התרגום מהתאוריה ), וטיפול דיאדי.  MBTילד, כמו מודל המכוון לפיתוח המנטליזציה (-ובטיפול הורה
 להמשגת תמונה קלינית ולטיפול יעשה באמצעות דוגמאות מהשדה הטיפולי של המשתתפים.
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 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין     
 

 ישות / מטלות: חובות / דר 
 

 . חובת קריאה של כל המאמרים המסומנים, מאמר אחד (מסומן בכוכבית) לכל שעור.  1

 על התערבות דינמית קצרת מועד בתחומים הבאים: -עבודה תאורטית. 2

 . טראומה1

 . דיכאון2

 . חרדה3

 . הפרעת אשיות4

 . טיפול בילדים5

 . טיפול בילד ובהורה6



 . טיפול במתבגרים7

 יכים בטיפול דינמי קצר מועד לעומת טיפול ארוך. תהל8

. ניתן לבחור בתחומים נוספים העוסקים באספקטים כמו: דיסוציאציה, הפרעות סומטיזציה ועוד, מחקר 9
 על משתנים התורמים להשתנות בטיפול (כמו: מאפייני מטופל, מטפל, התערבויות, מוקדים טיפוליים).  

ות טיפוליות בתחום הנבחר, תוצאות מחקר על התחום הנבחר ודיון העבודה צריכה לסקור גישה או גיש
אמורים להתייחס לאספקטים התפתחותיים בבואם  5-8שלכם בנתונים המובאים. אלה הבוחרים בנושאים 

 לדון בגישה הטיפולית ובמחקר. 

 ניתן ואף מומלץ לשלב בעבודה מהניסיון הטיפולי שלכם בפרקטיקום הקליני.
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