
                                               

 12/03/13תאריך עדכון:  
                                         דר' לילי רוטשילדשם המרצה: 
  יסודות בפסיכותרפיה דינמיתשם הקורס: 

 60-850-01מספר הקורס:  
 שיעור סוג הקורס:

 2:  היקף שעות           א'   : סמסטר תשע"ד                       : שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 (מטרות על / מטרות ספציפיות): מטרות הקורסא. 
כותרפיה פסיכו דינמית (למשל: העברה והעברה נגדית, הוראת מושגי יסוד בפסי

אינטרפרטציה). הוראת מושגי היסוד נעשית תוך למידת התפתחות הגישות הפסיכודנמיות, 

מטופל, -הגדרת הגישות השונות את מושג הפסיכופתולוגיה, מטרות טיפוליות, יחסי מטפל

 ונות. התהליך הטיפולי והאופן בו מומשגים מושגי היסוד בגישות הש

הקורס מקיף ידע תיאורטי וקליני, המשלב שימוש במושגים להמשגת התהליך הטיפולי 

מתוך מקרים. היבט נוסף שנבחן בקורס מתייחס לתרגום המושגים בטיפול במבוגרים 

 לעומת טיפול בילדים ובהוריהם. 

 

 (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

 

י והתהליך הטיפולי בהתאם להבנת קריאת תיאורי מקרה והדגמת המעשה הטיפול .1

 הפסיכופתולוגיה והמשגת הטיפול.

 הגישות הקלסיות והגדרת את הפתולוגיה ולפיכך את המטרה והתהליך הטיפולי.   .2

מודל יחסי אובייקט, התפתחות המושגים (כמו: מושג העברה, העברה נגדית  .3

לים והזדהות השלכתית) והעמדה הטיפולית בעבודה עם מטופלים הסוב

מפסיכופתולוגיה חמורה ובמצבים מנטאליים מוקדמים. ישום המושגים בהבנת יחסי 

 ילד והשימוש בהם בטיפול בהורים.  -הורה

פסיכולוגית העצמי: המשגת הפתולוגיה והמטרה הטיפולית בהפרעות בהתפתחות  .4

 העצמי והעמדה הטיפולית המותאמת. 

כפי שמתבטאים עבודה עם מבוגרים,  המודל האינטרסוביקטיבי והמודל ההתיחסותי .5

 ילד. -מתבגרים וביחסי הורה

 



 (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) מהלך השיעורים:    

 

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

 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

תיאורי טיפול במבוגר  1-2

לד להדגמת ובי

התהליך הטיפולי 

והמשגתו במודלים 

 שונים

מפורטת ברשימה 

הביבליוגרפית על 

 פי נושאים.

  המודל הקלסי 3-4

  מודל יחסי אוביקט 5-7

  פסיכולוגית העצמי 8-10

המודל  11-13

האינטרסוביקטיבי 

 וההתיחסותי

 

 

 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין     
 

 לות:חובות / דרישות / מט 
. מבחן בית שבו מתבקש הסטודנט לנתח תיאורי מקרה ואת אחד מהטיפולים שלו על פי 1

 מודלים טיפוליים שנלמדו.

 : מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר) 

 בהתאם לציון מבחן סיום הקורס.

 
 (חובה/רשות) קריאת חובה מסומנת בכוכבית. ביבליוגרפיה:ד. 
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