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היקף שעות2 :

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
מטרת הקורס היא להקנות ללומדים ידע מעודכן ברמה התיאורטית ,המחקרית והטיפולית
על טראומה ,ועל ההתמודדות איתה .הקורס יפגיש את הלומדים עם ההפרעות השונות
הנקשרות לטראומה ,אבחנתן ,ודרכי הטיפול בהן ,כמו גם את הידע המחקרי הקיים בתחום
זה.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
בקורס נבחן את מושג הטראומה ,התפתחותו ,והקשר בינו לבין מושגים דומים )משבר,
דחק( ,ונעסוק במספר היבטים הקשורים לשדה המחקר והטיפול בטראומה:
 .1גורמים – נסקור את הגורמים השונים הטיפוסיים לתופעה תוך ניסיון להצביע על המשותף
בצד השונה בהתאם לפרמטרים שיועלו .בנוסף ,נסקור מאפיינים רווחים של התגובה
המיידית לאירוע טראומתי.
 .2תוצאות והשלכות של אירועים טראומטיים -נתאר מספר הפרעות הנקשרות לאירועים
טראומתיים ,וכן תגובות אחרות כחוסן ,צמיחה פוסט-טראומטית ומציאת משמעות.
 .3נעמיק בהבנת החוויה הסובייקטיבית של ניצולי טראומה ,דרך מפגש עם היבטים
הקשורים לסיפור האישי ,ולזיכרון.
 .4הבנה תיאורטית -נסקור כמה מהתיאוריות המרכזיות בהבנת האתיולוגיה של התגובה
הפוסט-טראומטית.
 .4מצבים טראומטיים בהקשרי חיים שונים -טראומה התפתחותית ,פגיעה מינית ,טרור,
מצבי משבר טראומטיים ,טראומה אישית וטראומה קולקטיבית ,הקשר למשתנים נוספים
כגיל ומגדר.
 .4דרכי טיפול  -במהלך הקורס נכיר כיוונים וטכניקות טיפוליות אשר מצויות בשימוש בטיפול
בהפרעה.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון :נוכחות ) ,(20%השתתפות פעילה והצגת מאמר/רפרט
בכיתה ) ,(25%קריאה שוטפת של הספרות ,ומבחן בית בסוף הסמסטר ).(55%
סדר השיעורים עשוי להשתנות ,וכמו כן אפנה לקריאת מאמרים ופרקים בהתאם לתחומים
שנעסוק בהם .הקריאה המסומנת לצד כל שיעור היא הטקסט המרכזי לכל שיעור.
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