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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:
 .1הכרת מושגי היסוד בפסיכותרפיה )תיאוריה ופרקטיקה(.
 .2היכרות עם ההתפתחויות התיאורטיות בתחום ובחינת השלכותיהן על הפרקטיקה
של הפסיכותרפיה ומרכיבי הפסיכותרפיה -מטרה,תהליך הטיפולי וטכניקות הטיפול.
 .3התבוננות ביקורתית בגישות השונות בדגש על התאמת הגישה הטיפולית לצורכי
המטופל.
 .4היכרות עם כללי האתיקה והמורכבות האתית בפסיכותרפיה.

ב .תוכן הקורס:
יילמדו מושגי יסוד בפסיכותרפיה ונתבונן בהתפתחותה של הפסיכותרפיה האנליטית מפרויד
ועד ימינו ונראה כיצד התפיסות התיאורטיות השונות לטבע האדם והתפתחות האדם
השפיעו על מטרת ומרכיבי הפסיכותרפיה.
יילמדו אסכולות דינמיות מרכזיות לפסיכותרפיה :פרויד ,יחסי אובייקט ,פסיכולוגית הself -
וגישות אינטר סובייקטיביות .
נעסוק בהתאמת הגישה הטיפולית לאוכלוסיות ספציפיות ולרמות ארגון האישיות השונות.
נלמד את כללי האתיקה המקצועית ונעסוק בסוגיות אתיות בתחום הפסיכותרפיה.
ג .מהלך השיעורים :הרצאות פרונטאליות ,הצגת מאמרים ,הצגות מקרים ומרצים
אורחים.

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

נושא השיעור

1

הגדרות ומטרות הפסיכותרפיה לפי מודלים תיאורטיים
שונים והתאמתן לאוכלוסיות ספציפיות ולפתולוגיות
שונות.

2

התיאוריה והפרקטיקה של הפסיכואנליזה לפי פרויד

3

המפגשים הראשונים בטיפול הפסיכואנליטי -תהליכי
הערכה ויצירת קשר ראשוני עם הפציינט

4

מפגשים ראשונים -המלצות למטופל ,טפול בהתנגדויות
לטיפול ,הברית הטיפולית ,ה setting -הטיפולי,החוזה
הטיפולי תהליכי העברה והתערבויות במפגשים
הראשונים בפסיכותרפיה.

5

התיאוריות הבין אישיות ותיאוריות יחסי אובייקט
והשלכות ההתפתחויות התיאורטיות על הפסיכותרפיה
)מטרה ,תהליך ועל הטכניקות הטיפוליות(.

6

תיאוריות העצמי והשפעתם על מרכיבי הפסיכותרפיה-
מטרה ,תהליך וטכניקות טיפוליות.

7

התיאוריות האינטרסוביקטיביות והפסיכותרפיה בגישה
אינטרסוביקטיבית.

8

הגורמים המרפאים בפסיכותרפיה -הולדינג והאזנה
אנליטית למול חקירה אנליטית וידע

9

תהליכי העברה לפי המודלים התיאורטיים השונים

10

תהליכי העברה נגדית לפי המודלים התיאורטיים השונים

11

טכניקות התערבות בפסיכותרפיה

12

כללי האתיקה בפסיכותרפיה

13

סוגיות אתיות בפסיכותרפיה

14

טיפול דינאמי קצר מועד

ב .חובות הקורס:

.קריאת ביבליוגרפיה ומבחן בית
.(90%) ( ומבחן בית10%)  השתתפות בכתה:( מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי.ג
: ביבליוגרפיה.ד
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