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שיעור 10
שיעור 11
שיעור 12
שיעור 13
שיעור 14

אובדנות
הפרעות אכילה
הפרעות אכילה

ראיונות עם מתבגרים
שרוצים למות
אהרון בכר
לתפוס מקום
Gianna Williams
הרצאה תינתן על ידי דר.

תרופות פסיכיאטריות
הפרעות בזהות המינית

רותי ברוך
יינתן חומר לקריאה

ג.

דרישות קדם :הקורס מיועד לתלמידי תואר שני במגמות :קלינית ילד ,קלינית ושיקומית.

ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:
•
•

נוכחות חובה בכל השיעורים .היעדרות מעבר לשני שיעורים לא תאפשר סיום הקורס ו/או הגשת עבודת
סיום
עבודת סיום

ה .מרכיבי הציון הסופי :
•
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•
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