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א .מטרות הקורס:
מטרת הקורס תהיה ללוות את כניסתם של הסטודנטים במגמה הקלינית לעולם הטיפול ואת התהוותם
כמטפלים .הקורס יאפשר היכרות עם המושגים הבסיסיים בפסיכותרפיה וילווה את תהליך ההתבססות
של הסטודנטים בכיסא המטפל .במהלך הקורס נדבר על מושגים מרכזיים בעולם הטיפול ,כגון הקשבה,
יצירת ברית טיפולית ,הכלה ,החזקה ,מרחב מעברי ,העברה ,העברה-נגדית ,דפוס מרכזי של יחסי
אובייקט ,תנועה ושינוי בטיפול ,שינוי סימפטומטי ,אינטגרציה בין גישות טיפוליות .נעסוק במושגים אלה
תוך קריאה של חומרים תיאורטיים ודיון בחוויות מתוך הטיפולים .יושם דגש על התפתחות הזהות
המקצועית של הסטודנטים כמטפלים .הקורס יאפשר לסטודנטים לחבר בין התיאוריות בפסיכותרפיה לבין
הפרקטיקה הקלינית .בנוסף ,הקורס יאפשר אינטגרציה בין מושגי יסוד ממגוון תיאוריות טיפוליות.
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ג .דרישות קדם:
אין
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים ,שתיבדק מדי שיעור .כאשר יש סיבה מוצדקת ,יש להודיע
מראש על היעדרות.
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