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 תיאור הקורס .3
 

הוא מיועד להקנות היכרות עיונית יה א'. מהווה המשך לקורס הפסיכופתולוגהקורס 

וגיה אבנורמלית בסיסית עם מושגים וסוגיות יסוד ועם הידע הקיים בתחום של פסיכול

ת והפרעו סכיזופרניהבספקטרום ה, הפרעות במצב הרוח הפרעות יוצגו ופסיכופתולוגיה.

, הפרעות אכילהתיאוריות של התפתחות האישיות והפרעות אישיות, , פסיכוטיות אחרות

 הןמאפייני ידונו ., והפרעות נוירוהתפתחותיותהפרעות התנהגות והפרעות שליטה בדחף



 

 

, ושיטות המסייעים להתפתחותן ושימורןהשונים  הגורמים אלה, הפרעותהקליניים של 

 ינולוגיות קשורות.יוצגו סוגיות קרימ הטיפול בהן.

 

 

 מטרות הקורס .4
 

 יסוד בתחום הפסיכופתולוגיה. ם וסוגיות מושגי היכרות עיונית בסיסית עם .1

 היכרות עם אבני בוחן לקביעת נורמליות ואבנורמליות ועם כלי אבחון מקובלים.  .2

 .היכרות עם הפרעות נפשיות שכיחות, הסברים להופעתן ואפשרויות הטיפול בהן .3

 

 הוראה מתודיקה ודרכי  .5
אשר ילוו במצגות ובדיונים שבועיות הקורס יועבר באמצעות הרצאות פרונטליות  .1

בכיתה. מדי פעם ישולבו בהרצאות קטעי וידאו קצרים או סרטים שיעזרו בהמחשת 

 הסוגיות הנלמדות.

התכנים שיועברו בהרצאות יועמקו בעזרת קריאה מלווה של המקורות הרלוונטיים  .2

 קריאת מקורות רשות מומלצת. בקריאת החובה של הקורס.

הקשורים לנושאי ההרצאה וחומר נוספים תכנים ילמדו הקורס יתוגבר בתרגיל שבו י .3

במסגרת  הקריאה הרלוונטי בסילבוס. יתאפשר דיון בשאלות העולות מחומר הקריאה.

 התרגיל הסטודנטים יגישו עבודה.

 

 דרישות הקורס .6
 ובתרגילים.  נוכחות מלאה בשיעורים .1

 טפת של מקורות החובה של הקורס: מאמרים ופרקים מספר הקורס. קריאת שו .2

 ברירתיות-רב שאלות בסוף הסמסטר ותכלול תיערך עמידה בבחינה מסכמת. הבחינה .3

הנלמד בהרצאות  ולחומר הספר, למאמרים,  לפרקי המתייחסות )אמריקאיות(

 ובתרגולים. 

שה ימסרו על ידי המתרגל במסגרת התרגיל הסטודנטים יגישו עבודה. פרטים ותאריך הג .4

 בתחילת הסמסטר.

 .(15%) ציון העבודה   (85%) + מתמסכה הבחינה ציון על מבוסס יהיה הסופי הציון .5


