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 תיאור קורסים בחוג לבריאות נפש קהילתית
 טלשנה"ל תשע"

 13.8.18 נכון לתאריך

 

 שנה א' ומחקר קורסי חובה

 

 08:30-10:00פרופ' דיויד רועה, סמסטר א', יום ד', מבוא לשיקום פסיכיאטרי,  01א285.4102חובה: 

 קורס חובה שנה א'

הקורס יעסוק בתפיסות עדכניות של השיקום הפסיכיאטרי, שבמרכזן המתמודד, שלרשותו הבחירה בין מגוון של טיפולים 

 והתערבויות שיקומיות שמטרתן לסייע לו בתהליך ההחלמה, התקדמות לקראת מטרותיו ושילובו  בסביבתו הקהילתית הטבעית.

כוללנית הסוקרת היבטים פנימיים/סובייקטיביים וחברתיים/מבניים של הפרעות נפשיות מטרת הקורס להציג גישה 

והשפעותיהם על תהליך ההחלמה ושילוב קהילתי. נדון במידה ואופן שבו גורמים סביבתיים, מבניים ושירותים עשויים להוות 

הקורס יועבר . אלו ולהבטיח את נגישותן מכשול או גורם מסייע להחלמה ושילוב קהילתי ומודלים השואפים לקדם התפתחויות

 . חובות הקורס: בחינהכהרצאות מלוות במצגות וסרטונים
 

 10:15-11:45ד"ר ערד קודש, סמסטר א', יום ד', פסיכופתולוגיה,  01א285.4103חובה: 

 קורס חובה שנה א'

מספר גישות טיפוליות המסייעות להסביר הקורס יציג עקרונות וערכים בסיסיים המנחים את העיסוק בשאלות אבחנתיות, וכן 

נורמאלית. במהלך הקורס יוצגו חלק גדול מההפרעות הפסיכיאטריות -חברתיות והתפתחות אב-אטיולוגיה של הפרעות נפשיות

תוך תיאור המאפיינים האפידמיולוגים שלהן, התיאור הקליני של ההפרעה, דיון לגבי האטיולוגיות שבבסיס ההפרעות והגישות 

 . וליות המתאימות . הקורס יועבר כהרצאות מלוות במצגות וסרטוניםהטיפ

 חובות הקורס: בחינה
 

 14:15-15:45סמסטר א', יום ד', , ד"ר אנואר חטיבמיומנויות בנית קשר ותקשורת א',  01א285.4109 חובה:

 16:15-17:45סמסטר א', יום ד', , פרופ' דיויד רועהמיומנויות בנית קשר ותקשורת א',  02א285.4109

 14:15-15:45', יום ד', בסמסטר  ד"ר אנואר חטיב,מיומנויות בנית קשר ותקשורת ב',  01ב285.4110

 14:15-15:45סמסטר ב', יום ד',  ,פרופ' דיויד רועהמיומנויות בנית קשר ותקשורת ב',  02ב285.4110

 תחולק ביום האוריינטציה(סטודנטים בשנה א' )רשימת שמות הלחלק משנתי הקורס הינו קורס חובה 

, העצמה והחלמה של תהליכי שיקוםהוא קידום  בשנים האחרונות בריאות הנפשהשיקום בבתחום  העשייה המקצועיתמוקד 

תהליכים אלה ושיפור איכות חייהם.  בחיים הרגילים בקהילה האמיתישילובם וסיוע בהנדרשים מתמודדים עם הפרעות נפשיות 

כרוכים ביצירת מערכת יחסים מקצועית/תרפויטית בין המתמודד לאיש השיקום )היועץ( שמושתתת על  ערכים ועקרונות של: 

קבלה/כבוד, תקווה, הגדרה עצמית, שוויוניות, שותפות ומעורבות, ביסוס על כוחות, מטרתיות, לקיחת אחריות, מעורבות רגשית 

ות תקשורת יעילה הממוקדת באדם ובצרכיו. ישום  ערכים, עקרונות ומיומנויות אלה באופן מבוקרת, מתן תמיכה ומיומנוי

תוח הכרה יפ, לימוד התנסותי במפגש עם מתמודדים במסגרת שיקום ולימוד "העצמי" )מקצועי דורש שילוב של לימוד תיאורטי
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לאמירותיו  -איש המקצוע למתמודד מולו  , לתגובות האישיות שלומודעות לתפיסות האישיות, ליכולות, לכוחות, לקשיים

, מטרת הקורס היא לימוד, ישום והפנמה של הערכים והמיומנויות באמצעות תהליכי למידה תיאורטיים. והתנהגויותיו השונות(

שלשעתיים שבועיות במהלך כל סמסטר ב' באחת ממסגרות השיקום בהן יתנסה הלומד הלכה  התנסותי לימוד "העצמי" ולימוד 

לבחון כיצד ערכיהם, אמונותיהם ותפיסותיהם כל זה, במטרה   שה בישום התכנים הנלמדים בכתה במפגש עם מתמודד/ים.למע

האישיות של הלומדים, כמו גם אפיונים תרבותיים וקהילתיים מגוונים משפיעים על מערכות היחסים הנוצרות עם המתמודדים, 

  החברה לנפגעי הנפש.על תוצרי התערבויותיהם המקצועיות ועל יחסה של 

 בסוף סמסטר ב' בחינהבסוף סמסטר א' ו חובות הקורס: עבודה
 

 14:15-15:45יום ד', סמסטר ב', , ד"ר עמית באומלמיומנויות ראיון והתערבות,  01ב285.4300 חובה:

 שנה בחירה לתלמידי קורס והנו האוריינטציה( ביום תחולק שמות )רשימת' א בשנה סטודנטים מן לחלק חובה קורס הינו הקורס

 .בחוג' ב

של ריאיון )הקשבה לצורך הבנת הלקוח ואיסוף מידע( והתערבות )הסבר,  דורש כישוריםעם לקוח בבריאות הנפש  מפגש

וכן  , שיקופיםהתמודדות עם התנגדויותהכלה, פרשנות, עימות וכד'(.  כישורים אלה דורשים מיומנויות כגון יצירת מרחב טיפולי, 

 . יתנגד-הן תהליכים חבויים כגון העברה והעבריכולת להבי

, לתרגלן, וללמוד לנהל בתחום בריות הנפש מטרת הקורס היא להבין את המיומנויות העומדות בבסיס מפגש בינאישי עם הלקוח

ויכולת  משקם יוכל לקדם את טיפולו ושיקומו של הלקוח תוך שימת דגש על אמפתיה מדויקת\מפגש זה באופן בו המטפל

. משחקי תפקיד שיערכו בשיעור ימחישו ויבהירו את הנקודות אלו, כמו גם מיומנויות בסיס, עמיק בשיח תרפויטי עם הלקוחלה

 בצורה חווייתית. 

 בחינה: הקורס חובות

 
 12:15-13:45סמסטר א', יום ד',  פרופ' פרלה ורנר, שיטות מחקר, 01א285.4202 מחקר:

 קורס חובה שנה א'

את השלבים העיקריים בהליך המחקר קורס זה נועד לפתח חשיבה מדעית והקניית ידע ומיומנויות לתכנון מחקר.  הקורס סוקר 

ית(; לניסוי וכו'(; בניית מושגים והגדרתם )נומינלית ואופרציונ-הגדרת בעיות מחקר; מערכי מחקר )ניסוי, ניסוי טבעי, דמהכולל: 

 בחינהחובות הקורס: . והבנתם איסוף נתוניםדרכי , תוקף ומהימנות; דגימה, בניית תיאוריות והשערות; מדידה

 

 ', בסמסטר  נעה שפיגלמן,-ד"ר כרמית ,מדעית מחקר איכותני וכתיבה 01ב285.4203 מחקר:

 08:30-10:00', דיום 

 קורס חובה שנה א', למסלול תזה בלבד

יישום של שיטות מחקר איכותניות בהקשר תוך נכיר את הפרדיגמה האיכותנית נרכוש מיומנויות של כתיבה מדעית ובקורס זה 

תוך דגש על  , נלמד כלים שונים לאיסוף נתוניםנתנסה בתרגילים של כתיבה מדעית, של מוגבלות ובריאות הנפש. במהלך הקורס 

הלימוד יכלול אופן בדו"ח המחקר. נלמד כיצד לעבד נתונים איכותניים וכיצד להציגם כממצאים כמו כן, תצפיות. ו ראיונות

 חובות הקורס: עבודה התנסות פעילה.
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 ', בסמסטר  ,כרמית נעה שפיגלמןר ד" ,טקסטים מדעיים: קריאה וכתיבה 01ב285.4214 מחקר:

 12:15-13:45', דיום 

 בלבד תזה ללא למסלול ,'א שנה חובהקורס 

מדעיים בתחום המוגבלות ובריאות הנפש, וברכישת מיומנויות של הקורס מתמקד בקריאה ביקורתית של מאמרים מכתבי עת 

כלים לבחירת נושא למדו ימדעית. הסטודנטים יפתחו מיומנויות של הערכה ביקורתית של מאמרים ומחקרים ו-כתיבה אקדמית

שלבי העבודה  ןלתכנו, מדעיים חיפוש מידע רלוונטי באמצעות מאגרי מידעלצמצומו לשאלת חקר, ל, אקדמית לכתיבת עבודה

 עבודההקורס:  חובותהקורס כולל הרצאות והתנסות בכיתה )תרגולים(. . האקדמית עד לכתיבתה
 

 10:15-11:45', ד', יום ב, סמסטר עמית באומלד"ר , סטטיסטיקה 01ב285.4200 מחקר:

  בלבדשנה א' למסלול תזה קורס חובה 

המחקר האמפירי שמטרתה להוביל לדחייה או לקבלה של השערות מתמקד בכלים הסטטיסטיים שהינם בבסיס עבודת  הקורס

כולל  . הקורסSPSSתוכנת  באמצעות וניתוח נתונים תיאור, לעיבוד כלים ומקנה היסקית החוקר. הקורס מתמקד בסטטיסטיקה

קורס כולל תרגול (. בנוסף הtמבחני השערה לבדיקת קשר בין משתנים ומבחנים להשוואת ממוצעים בין אוכלוסיות )כגון מבחני 

 בבחירת המבחן הסטטיסטי הנכון, וכן דיווח על תוצאות המבחן הסטטיסטי.

 בחינה: הקורס חובות

 18:15-19:45', ד', יום בבסמסטר  01ב285.4207 –הקורס כולל תרגול אליו יש להירשם 

 

 סמינריונים

סמסטר א', יום ד',  ,פרלה ורנרפרופ' , סטיגמה בבריאות הנפש: מתיאוריה למיגור 01א285.4824 סמינריון:

08:30-11:45 

 וםחסלו הינה תופעה מורכבת, שכיחה ובעלת השלכות שליליות נרחבות בתחום של בריאות נפש. היא עשויה לעכבסטיגמה 

המושג ובני משפחותיהם. הקורס יתמקד בהכרת עם מחלות פסיכיאטריות מתמודדים אנשים אשר  בקרבתהליכי החלמה 

 .תיאורטית, יישומית ומתודולוגיתמבחינה סטיגמה 

יוצגו אוריות סוציולוגיות ופסיכולוגיות העוסקות במקור לסטיגמה. יתתעשה הכרה עם מושג סטיגמה והגדר יובמהלך הקורס 

 יבחנו. כמו כן, על הפרטהשלכותיה וחווית הסטיגמה של אדם המתמודד עם מחלה פסיכיאטרית סוגים שונים של סטיגמה, 

ודרכי התמודדותם. בנוסף, נדון בסטיגמה כפי שבאה לידי ביטוי בקרב אנשי מקצוע, בציבור  המשפחההשלכות הסטיגמה על בני 

מגוון מאמצים  בקורס יוצגו ויוסברו הכלים העיקריים הקיימים היום להערכת סטיגמה. לבסוף, יוצגוהרחב ובאמצעי התקשורת. 

 רחבי העולם. למיגור הסטיגמה בתחום בריאות הנפש ב

ת, תרגילים חוויתיים, סרטים, דיונים והשתתפות פעילה והקורס יהיה מבוסס על הצגה תיאורטית של הנושאים, עבודה בקבוצ

 חובות הקורס: עבודה של הסטודנטים.
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  היבטים חברתיים ונפשיים, גישות וטיפולים, התמכרות לסמים ואלכוהול: 01א285.4818 :סמינריון

 :19:45-1516, סמסטר א', יום ד', גלקופףמרק  פרופ'

ולא פחות  ,מתוך התפיסה ששניהם ולאלכוהול היא להפגיש את התלמיד עם ביטויי השימוש וההתמכרות לסמים סמינרמטרת ה

על נושא ההתמכרות עם דגש  ולמדי יםהסטודנטיוצרים בעיה קהילתית ואישית חמורה.  ,מהם גם תגובתה של החברה כלפיהם

פוליטיים, ו החברתיים והקהילתיים, הפסיכולוגיים, הרפואיים והטיפוליים; כמו כן יוצגו הקשרים היסטוריים, על הקשרי

 ההתמכרות. השימוש בסמים ותרבותיים לתופעת ו

אפידמולוגיה של שימוש ותלות בסמים ובאלכוהול. הסטודנטים ילמדו הגדרות רשמיות היציג סקירה של הפנומנולוגיה ו סמינרה

ידגיש את התחלואה הנלווית לתלות  סמינרהפרעות נלוות להתמכרות וסוגים שונים של סמים נפוצים והשפעותיהם. השל 

בסמים: רפואית, משפחתית, חברתית/קהילתית ופסיכולוגית. יוצגו תיאוריות שונות אשר מסבירות את תהליך ההתמכרות, 

. כמו כן ירכשו (harm reduction)וגישת "הפחתת הנזקים"  ((abstinenceויתקיימו דיונים סביב פילוסופיית ה"התנזרות" 

-selfהעצמית" )-: המודל ה"רפואי", מודל ה"עזרהותמרכזיה יותטיפולהעומדים בבסיס הגישות ההסטודנטים ידע על מודלים 

medication .מרכזי גמילה, הסטודנטים ילמדו להכיר לעומק את מסגרות הטיפול העיקריות: כפר טיפולי(, ומודלים אחרים ,

עיקריים  כמו כן ילמדו כלי מדידה מחקריים מרכזי מתדון, תוכניות להחלפת מזרקים ומסגרות טיפול אמבולטוריות נוספות.

מאפייני ה"שטח" לצורך קביעת דרכי טיפול  שלוכן היכרות  -בתחום הסמים והשפעתם. יוצג צורך בגישה "מבוססת ראיות" 

 דעות קדומות וסטיגמות הקשורות למכורים. ומדיניות. יודגש צורך בהסרת 

 חובות הקורס: עבודה
 

 16:15-19:45', יום ד', בד"ר טליה גרין, סמסטר  ,סוגיות פסיכיאטריות במחלוקת 01ב285.4822סמינריון: 

 המרכזיותכמה מהסוגיות יתמקד ב. קורס זה ריה היה נתון מאז ומעולם לביקורתהתחום המחקרי והטיפולי המוגדר כפסיכיאט

ויידונו שאלות בנוגע לאופיין של הפסיכיאטריה ולשימוש  ל"דיבייט" )דיון תחרותי( . בין השאר יועלוהשנויות במחלוקת

בתרופות, אבחנות מעוררות מחלוקת וכן מספר ביקורות מפתח שהועלו כנגד הפסיכיאטריה. מטרת הקורס היא לספק לתלמידים 

 חובות הקורס: עבודה ן וביקורת מעמיקים של תחום הפסיכיאטריה כיום.מסגרת תיאורטית ובסיס ידע רחב לדיו

 08:30-11:45', יום ד', בסמסטר  סטיבן לוין, פרופ'מניעה וקידום בריאות נפשית,  01ב285.4819 סמינריון:

חשיבות קידום גוברת ההכרה בלאחרונה . אנשים עם הפרעות נפשיותבעבר, העוסקים בבריאות הנפש התמקדו בעיקר בטיפול ב

 ,להפחית את השכיחות, הישנות המחלהלמנוע את : מחלות נפשיות נועדה ן שלהתפתחות ת. מניעת מחלותבריאות ומניעה

על המשפחה והחברה. מניעה ממוקדת בהפחתת גורמי הסיכון והגברת גורמי  יההשפעותאת ושל המחלה  התסמיניםו ההיקף

ייסקרו סמינר של מחלות נפש וקידום הבריאות הנפשית. במהלך ה סיכוןגורמי הזה יעסוק בעקרונות המניעה וסמינר . המגן

אמצעים למניעת התפתחות מחלות נפש ספציפיות )כגון, דיכאון( והתנהגויות מסוכנות ומסכנות )כגון, התאבדויות(, תוך 

פעילות , הבריאות, חשיבות התזונהיעסוק בין היתר בהורות מקדמת סמינר נוער בסיכון(. ה התייחסות לאוכלוסיות שונות )כגון

 במהלך הסמינר הסטודנטים יכירו שיטות חדשניות למניעה וקידום בריאות המיושמות בארץ ובעולם. .ועוד הגופנית

 חובות הקורס: עבודה
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 16:15-19:45פרופ' מרק גלקופף, סמסטר ב', יום ד', טראומה וקהילה,  01ב285.4816 סמינריון:

אסונות מתרחשים בכל העולם ומשפיעים על קהילות שלמות ועל פרטים בתוכן. לפיכך, קיימת חשיבות רבה ביותר ליכולתן של 

קהילות להתמודד עם סימפטומים של דחק המופיעים לאחר אסונות כאלה וכן לחזק ככל האפשר את מוכנות הקהילה ולהעלות 

. דבר זה וודאי נכון לגבי מדינות הנמצאות בסיכון גבוה לחוות טראומות כמו את חוסנה על מנת למנוע תגובות בעייתיות בעתיד

בישראל, ובמיוחד בקרב קבוצות בעלות פגיעות רבה במיוחד בתוך אותן מדינות כמו קבוצות מיעוטים, ילדים, אנשים עם בעיות 

 (Erase-stress)( תוכנית הכשרה 1צג )נפשיות ואלה החשופים לטראומות יותר מאחרים. הסמינר הנוכחי יכלול שני חלקים: תו

המיועדת להקטין תגובות דחק לאחר אירוע טראומתי ולהעלות את יכולתן של אוכלוסיות להתמודד עם אסונות ולהעלות את 

חינוכי, חיזוק משאבים טבעיים, הקניית מיומנויות -נבנתה על בסיס הנחה שידע פסיכו Erase-stressחוסנם. תכנית 

( תקודם הבנה תיאורטית תגובת טראומה בדגש על הפרט הסובל 2ה. )יה יוצרים חוסן ומורידים סימפטומטולוגהתמודדות והכשר

מבעיות נפשיות, מרכיבי טראומה המתייחסים לקהילה, וכן סוגיות הקשורות למגדר, מיעוטים, טראומטיזציה משנית, סוגי 

 טראומטיות. -ת פוסטטראומות שונים )מלחמה, טרור, פגיעה פיזית ומינית(, והפרעו

 חובות הקורס: עבודה

 

 16:15-19:45פרופ' דיויד רועה, סמסטר ב', יום ד', בריאות הנפש בראי הקולנוע,  01ב285.4823 סמינריון:

סוגיות בבריאות הנפש, שיקום והחלמה בכך שהוא יכול  שבהוראת הגדול הקולנוע הוא כלי רב עוצמה להתמודדות עם האתגר

    טיפול, התמודדות והשלכותיה החברתיות וכן חוויות אישיות ומשפחתיות. מיקה חוויות משבר,להמחיש בצורה מע

בהעברת מסרים ושינוי עמדות בנושאים  משמעותי ככלי תקשורת המונים תפקיד מילא הקולנוע המאה שעברה, כל לאורך

שינוי סטיגמות כלפי אוכלוסיות שלמות רגישים או כאלה שנחשבים ממש טאבו. ביכולתו לקדם  נושאים חברתיים, לתרום ל

ולשינוי הלכי רוח תרבותיים וחברתיים. כשזה נעשה בצורה מקצועית, מעמיקה ואותנטית, ניתן באמצעות הקולנוע/סרטים 

והפרעות פסיכופתולוגיות באופן אמין ומשכנע. כמו כן, מאפשר הכלי  אישיותיות משברי חיים, קשיי הסתגלות, נטיות  להציג

חברתיות ותרבותיות  גלויה וסמויה, שמעוגנת בנורמות ומשפחתית פנימית הדינאמיק להמחיש הזה גם

מעניינת,  ביצירה מהוקצעת, מדובר כלל שבדרך הוא לימודי ככלי הקולנוע של הגדול יתרונו מקובלות.

יים" של "חיים אמית בתוך קונטקסט האירועים את חוות כשהדמויות המוצגות סודיות רפואית מכבלי והמשוחררת חיים מלאת

 )באופן פרדוכסאלי(.  

סביב משברים נפשיים מגוונים, ההקשרים בהם הם  ודילמות מרכזיות סוגיות שממחישים בסרטים נצפה ונדון זה בסמינר

מתרחשים, ההתמודדות עימם, טיפולים מגוונים והשפעותיהם וכן ניסיונות להבין ולנתח את מהלכם והשפעתם של משברים על 

 רבדי חיים שונים. 

 בות הקורס: עבודהחו

 

 יום ד',סמסטר ב', , שפיגלמן נעה-כרמית "רד ,בריאות נפש בראי סיפורי חיים 01ב285.4820 סמינריון:

 14:15-17:45 

במהלך הקורס סביבה. -בתוך הקשר של אדם הקורס יעסוק בחקר ההשפעות הרגשיות והחברתיות של החיים עם המוגבלות

נפשית של -מודלים של מוגבלות ונבחן את ההשלכות של תפיסות חברתיות ברוח המודלים על ההתמודדות הרגשיתנסקור 

  כמו כן, נדון בדרכים להעצמה ולתמיכה באנשים עם מוגבלויות.אנשים עם סוגים שונים של מוגבלויות. 

 חובות הקורס: עבודה
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 א', בבריאות הנפש במגזר הערביקידום יוזמות  01א285.4425 סמינריון בשפה הערבית:

 16:15-17:45סמסטר א', יום ד',  ד"ר אנואר חטיב,       

   ב', קידום יוזמות בבריאות הנפש במגזר הערבי 01ב285.4426      

 16:15-17:45סמסטר ב', יום ד',  ד"ר אנואר חטיב,       

הערבי חשופים פחות לתפיסות חדשניות בתחום השיקום מתמודדים עם חולי נפשי, בני משפחותיהם ואף נותני שירות במגזר 

כמו למשל תפיסת ההחלמה שהתפתחה בשנים האחרונות ואשר חושפת את פוטנציאל השיפור והשינוי עבור  ,בבריאות הנפש

קשות. בנוסף, ישנן סטיגמות קשות שמגבילות את הנגישות ושימוש בשרותי בריאות הנפש.  אנשים הסובלים ממחלות נפש

מצוי זכויות בקרב מתמודדים. -איגרמו לבמרבית המקרים קיימת  העדפה ל"טיפולים" מסורתיים שלא הוכיחו את יעילותם ו

בעיה חמורה נוספת היא מחסור במונחים מקצועיים מעולם השיקום ובריאות הנפש בשפה הערבית, המקשה על מקבלי ונותני 

רת הקורס היא לסייע לסטודנטים דובר השפה הערבית להתחיל מסע של שירות כאחד, ליצור שפה משותפת ומובנת לכולם. מט

שינוי ביחס למצב הקיים, באמצעות קידום תחום בריאות הנפש בישובים הערביים שטרם זכו לחשיפה ושירותים של בריאות 

במגזר הערבי בפרט. נפש מכוונת החלמה. סטודנטים בקורס יחשפו לידע תיאורטי בנושא רב תרבותיות וסוגיות בבריאות הנפש 

לאחר מכן ימפו צרכים של מתמודדים, בני משפחה וקבוצות אחרות בקהילה. על בסיס מיפוי זה יפתחו הסטודנטים תכניות 

לקידום בריאות הנפש בקהילה ספציפית שתכלול יוזמות של התערבות, הסברה וחינוך, ובניית מלון מונחים לעולם השיקום 

 ובריאות הנפש בשפה הערבית.

 4במהלך סמסטר א' ובכל סמסטר ב' ידרשו הסטודנטים לקדם ולהוציא לפעול את הפרויקטים במסגרת זמן שבועית של עד 

 : עבודה מסכמת סמינריוןחובות ה. שעות )מעבר לשעות הלימוד האקדמיות(

 

  קורסי בחירה יישומים

 תוכניתלהכשרה, הדרכה והטמעת  שנתי קורס 01ב285.4120+  01א285.4119 בחירה:

 ,סת על ראיות בשיקום בבריאות הנפש(, כהתערבות המבוסIMR"ניהול מחלה והחלמה" )

 .10:15-11:45, ימי ד', פרופ' דיויד רועה

התערבות שיקומית  -( IMR)בהתערבות ניהול מחלה והחלמה , אשר במהלכו יוכשרו מנחים שנתי קורס זה הינו קורס יישומי

הן לעזור למתמודדים להשיג מרכזיות המיושמת בשנים האחרונות בארץ ובעולם. מטרותיה ה - מבוססת ראיות ומקדמת החלמה

יעדים אישיים התקדם לקראת להציב ולוכן מידע ולפתח מיומנויות המסייעות להם לצמצם את השפעות המחלה על חייהם, 

אורטיים ילכו יילמדו התכנים תמשמעותיים להם. בהכשרה ראשונית שתתקיים בתחילת הקורס ובימי העשרה שיתקיימו במה

תוך חודש מתחילת הקורס יידרשו הסטודנטים להקים ולהנחות קבוצה עם מנחה שותף ויישומיים העומדים בבסיס ההתערבות. 

מפגשי הדרכה שוטפים שיתקיימו )אחת באחד מהם עובד. הפעלת הקבוצה תלווה לפחות  מהקורס, במסגרת שיקומית בה

 .חודשים( 9-)כ כל שנת הלימודים, כולל חופשת הסמסטרימשך במהלך לשבועיים( לאורך הקורס ש

 אשר יש להם ניסיון של שנה לפחות בעבודה בשיקום בבריאות הנפש. תינתן עדיפות לסטודנטים הקורס פתוח לתלמידי שנה ב', 

 .)טופס נמצא באתר החוג( הסטודנטים ידרשו למלא שאלון מועמדות לקורס ולצרף התחייבות ממקום עבודתם
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, הגשת דו"חות במהלך כל השנה IMRהתערבות דרישות הקורס הן השתתפות בהכשרה הראשונית ובמפגשי ההדרכה, הנחיית 

 בסיום הקורס.  מתמסכ בחינהשבועיים שוטפים, הצגת הקבוצה בהדרכה )כולל משוב כתוב( 

 אלקטרוני של החוג.ושאלון למועמדים יתפרסמו בלוח ההודעות ה פירוט המפגשים

 אקדמיות. שעות 4הקורס מקנה  .IMR -עמידה בכל דרישות הקורס תקנה תעודת הסמכה ליישום התערבות ה

 החוג. דרך מזכירות  רישום לקורסהגשת מועמדות ו
 

של התערבות קבוצתית הדרכה והטמעה קורס להכשרה,  01ב285.4124+  01א285.4123 בחירה:

 הקורס לא ינתן בשנה"ל תשע"טפרופ' דיויד רועה, , (NECTהעצמית )הסטיגמה להפחתת  מקדמת החלמה

, שהינה (NECT)יוכשרו מנחים בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית במהלכו , אשר הינו קורס יישומיזה קורס 

יילמדו תכנים התערבות מקדמת החלמה. בהכשרה ראשונית שתתקיים בתחילת הקורס ובימי העשרה שיתקיימו במהלכו 

להקים ולהנחות קבוצה עם מנחה שותף מהקורס, במסגרת ידרשו הסטודנטים אורטיים העומדים בבסיס ההתערבות. ית

 .לאורך הקורסבמפגשי הדרכה שוטפים שיתקיימו שיקומית בה אחד מהם עובד. הפעלת הקבוצה תלווה 

הקורס פתוח לתלמידי שנה ב', אשר יש להם ניסיון של שנה לפחות בעבודה בשיקום בבריאות הנפש. לפחות אחד משני המנחים 

 נדרש להיות איש מקצוע בעל רקע טיפולי )עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה(. 

 ם.הסטודנטים ידרשו למלא שאלון מועמדות לקורס ולצרף התחייבות ממקום עבודת

, הגשת דו"חות שבועיים שוטפים, הצגת NECTובמפגשי ההדרכה, הנחיית קבוצת  ותדרישות הקורס הן השתתפות בהכשר

 בסיום הקורס.  ועבודה מסכמתהקבוצה בהדרכה )כולל משוב כתוב( 

 בלוח ההודעות האלקטרוני של החוג. דף מידע מפורט ושאלון למועמדים התפרסמו

 אקדמיות. שעות 4הקורס מקנה  .NECTעמידה בכל דרישות הקורס תקנה תעודת הסמכה ליישום התערבות ה 

 החוג. רישום לקורס הינו דרך מזכירות הגשת מועמדות ו

 
 סמסטר א' - קורסי בחירה

 נעה  שפיגלמן-ד"ר כרמיתבריאות נפש מנקודת מבט מגדרית,  01א285.4429  בחירה מתוקשב:

הקלאסיות של תפקידי האישה והגבר עשויות ליצור לחץ נפשי, במודע או שלא במודע, מתוך רצון של נשים וגברים התפיסות 

כמו הפרעת נפש או   לעמוד בציפיות של החברה. לחץ זה אף גובר כאשר נכנס משתנה נוסף והוא התמודדות עם מחלה כרונית

ה נדון בהבדלים מגדריים כפי שהם באים לידי ביטוי בתחום בריאות מוגבלות )פיזית, חושית, קוגניטיבית וכדומה(. בקורס ז

הנפש. נשווה בין ההתמודדות הנפשית של המגדרים השונים עם מחלות כרוניות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתחומי החיים, 

 ל המגדרים השונים.כגון: משפחה, תעסוקה, חיי חברה ומיניות. כמו כן, נבחן דרכים להעצמה ולתמיכה בצרכים הנפשיים ש

)חובת  ביום שישי הראשון בסמסטר א' הקורס יועבר באופן מתוקשב, למעט המפגש הראשון אשר יתקיים פנים אל פנים בכיתה 

 השתתפות במפגש הראשון(.  

 חובות הקורס: עבודה
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 שפיגלמןנעה  -ד"ר כרמיתהיבטים רגשיים של שימוש בסביבות אונליין,  01א285.4427 בחירה מתוקשב:

בעשורים האחרונים רשת האינטרנט הפכה להיות מדיום חברתי בעל השפעה רבה על התנהלות המשתמשים. התפתחות זאת 

בסביבות אונליין. הרשת מאפשרת סביבה נגישה פיזית ונפשית  השתתפותהובילה לחקר ההיבטים החברתיים והרגשיים של 

עם מצוקות רגשיות ואנשים עם מוגבלויות. סביבות אונליין כוללות  עבור כלל המשתמשים, ובפרט עבור אנשים המתמודדים

חברתיות שליליות שצמחו ברשת, כגון: -יישומים למידע, להיכרויות, לתמיכה ולטיפול. במקביל, אנו עדים לתופעות פסיכו

יבות אונליין מתוך רצון בריונות, בגידות והתמכרויות. בקורס זה נחשף הן לתופעות החיוביות והן לתופעות השליליות של סב

הקורס יועבר באופן מתוקשב, למעט המפגש הראשון אשר יתקיים פנים  לקדם שימושים חברתיים ורגשיים באופן יעיל ובטוח.

  )חובת השתתפות במפגש הראשון(. 'אביום שישי הראשון בסמסטר  אל פנים בכיתה

 חובות הקורס: עבודה

 

 12:15-13:45ד"ר טליה גרין, יום ד', , טראומה והשלכותיה 01א285.4431בחירה: 

הקורס יעסוק בתחום הטראומה הפסיכולוגית ויתמקד במגוון תגובות פסיכולוגיות לחוויות טראומטיות שונות. בין השאר 

 פתולוגיות, חוסן וצמיחה פוסט טראומטית. בנוסף לכך יידונו סוגיות הנוגעות לנושאים ותהליכים-יתוארו וייבחנו תגובות פסיכו

(, התמונה הקלינית של ASDמרכזיים בתחום, כמו החוויה הטראומטית, היסטוריה של מושג הטראומה, הפרעת דחק חריפה )

(, צמיחה אחרי חוויה טראומטית, השפעות הטראומה על יחידים ועל משפחות, PTSDדחק פוסט טראומטית )-הפרעת

 מה שונים, ומושג "החוסן הקהילתי".טראומטיזציה עקיפה בקרב מטפלים ואנשי מקצוע, מסלולי הטראו

 בחינהחובות הקורס: 

 

 אישיות תיאוריות 01א285.4442 (מתאים)חובה לסטודנטים ללא רקע לימודי  בחירה:
 16:15-17:45 סמסטר א',  ד"ר עמית באומל, יום ד',נפשית,  בהתערבות

 של במצוקותיהם בטיפול מעשי יישום המוצאים האישיות ותיאוריות הפסיכולוגיה מעולם יסוד למושגי בסיס מקנה הקורס

 מעורר מה, הגנה מנגנוני, העברה, טיפולית ברית כגון) נפשית בהתערבות מרכזיות סוגיות שיטתי באופן נבחן הקורס דרך. אנשים

החיבור של הגישה . לאחר עזרה שמטרתה הטיפולית העמדה של עמוקה להבנה ולהביא לפרקטיקה לחברן ניסיון תוך( שינוי

 פרויד כגון)לתאורטיקנים ותיאוריות מרכזיות התיאורטית על רבדיה למושגים טיפוליים פרקטיים תתבצע תוך התייחסות 

 (הגישה ההתייחסותית, אקזיסטנציאליזם, העצמי ופסיכולוגית קוהוט, אובייקט יחסי ותיאוריית קליין, הפסיכואנליטית והמסורת

 . , ודוגמאות שיעלו הסטודנטיםספרות, ושימוש בקטעי מולטימדיה

הקורס אינו מתיימר להעדיף תיאוריה כזו על פני אחרת כפי שלעיתים נעשה במחקר או בידי קלינאים. לחלופין ננסה לבחון כיצד 

כל תיאוריה מספקת פרספקטיבה מסויימת דרכה ניתן להבין את אישיות האדם הפונה לעזרה ואת אופי ההתערבות הנגזרת 

 פקטיבה זו.מפרס

 בחינה חובות הקורס:

 

 14:15-15:45פרופ' מרק גלקופף, יום ד', מפגש בין גוף, מחשבות ורגשות,  01א285.4322בחירה: 

ידוע לכל שקיים קשר הדוק בין רגשות ומחשבות. גם העובדה שתהליכים גופניים משפיעים ומושפעים מתהליכים קוגניטיביים 

אמפירית. אף על פי כן גישות מרכזיות טיפוליות עדיין מתמקדות בעבודה על היבטים ורגשיים, הוכחה זה מכבר בצורה 

וכן כאלה  חברתיים קוגניטיביים ומילוליים של מצוקה ושל פתולוגיה, באופן שחוסם את הפנמתם של כלים טיפוליים פיזיים,

ודיכאון   חרדה-ליכים מרפאים ומפחיתידמיון. כלים אלה נראים כיום חיוניים להפעלת תהאו משפיעים על השעושים שימוש 
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אצל אנשים עם מחלות נפש קשות, אלה עם בעיות 'רגילות' )לחץ, עומס, בעיות זוגיות, חברתיות, בריאות פיזית, אסונות וכו..( 

מספר תרומי מחקר, שיכללו הבנות חדשות בתחומי  . הקורס יתבסס על וגם לשם שיפור איכות חיים ומציאת משמאות

(, הבנות הקשורות Placeboון מודרך, מחקרים בתחום הפלצבו )יודמ mindfulnessעל גישות של פסיכופתולוגיה ,  ההתפתחות

 ומחקרים בתחום היעילות של טיפוליים פיזיים שכוללים מגע ותנועה.  Embodiment -קוגניטיביים בתחום ה-למחקרים נוירו

רבויות טיפוליות, שנמצאות בשימוש נרחב בשולי פעילותו של הממסד על בסיס זה, הקורס מתעתד להציג צורות שונות של התע

. חלקן, משולבות בגישות טיפוליות קלאסיות יותר, כולל זו של העונים למוסג ,טיפולים אלטרנטיביים או משלימים– הטיפולי

 .ומגע ועיסוי ספורט , שיקום. תיערך סקירה של התערבויות כאלו וביניהן: מדיטציה דמיון מודרך, תנועה ומחול

 כחלק אינטגרלי של הקורס יתרגלו הסטודנטים טכניקות דמיון ומדיטציה ויישמו אותן בתוך כתת הלימוד ומחוצה לה. 

כמו כן, יידרשו הסטודנטים כחלק מחובות הקורס  לקרוא חומר תיאורטי, לכתוב דפי תגובה ולתרגל טכניקות התערבות שנלמדו 

 טודנט לבנות ולהפעיל התערבות ולאחר מכן לכתוב דוח המתאר את התהליך.  בכתה. בעבודה המסכמת  יצטרך הס

 .חובות הקורס: דפי תגובה ועבודה

 

 12:15-13:45ד"ר ערד קודש, סמסטר א', יום ד', מדיניות בבריאות נפש קהילתית,  01א285.4336 בחירה:

 להתייחסות הקשור בכל התחוללו רבות תמורות. תמידי ציבורי ובדיון פוסקת בלתי בהתהוות המצוי תחום הינו הנפש בריאות

 השפיעו אלה שינויים. הנפשית התחלואה כלפי האחרונה המאה במהלך הפוליטיות והמערכות הבריאות מערכות, החברה מצד

 אחד. בתחום מיטבי מענה למתן המפותחות במדינות הבריאות מערכות והיערכות הפסיכיאטריות ההפרעות הגדרות על

 בישראל הנפש בריאות בתחום הרפורמות. המוסדי הטיפול חשבון על בקהילה הטיפול על דגש שימת הוא המהותיים השינויים

; 2015 ליולי 1-ב לדרך שיצאה הביטוחית הרפורמה; הושלמה לא אך שהחלה המבנית הרפורמה: צירים שלושה סביב נסובה

 העוסק הנפש בחולי לטיפול בחוק הדיון ניצב ושבליבה חקיקה וניתיק של פוסק בלתי בתהליך הנמצאת המשפטית והרפורמה

 . גבולותיו ובהגדרת שלו בלגיטימיות

משרד . הקהילה לכיוון הפסיכיאטרים החולים מבתי עובר הטיפולי בהיבט המשקל כובד שבה מכרעת בתקופה מצויים אנו

 מהתפיסות מעבר של בתקופה מצויים שירותים ומעסיק. אנוהבריאות כגורם המכתיב מדיניות ורגולציה פינה את מקומו כספק 

 חלקיו ואת המטופל של כוחותיו את המדגישות, נורמליזציה לקדם המנסות תפיסות לבין בחולי בעיקר המתמקדות המסורתיות

 . הבריאים

איכות ומניעה בתחום בריאות , מיסוד אל מדיניות: ידונו תהליכי רפורמה בעולם ובישראל בתחום שירותי בריאות הנפש בקורס

הנפש, תהליכי החקיקה בתחום בריאות הנפש, מושגים בכלכלת בריאות נפש ותיאור השחקנים בשוק בריאות הנפש בישראל 

 והיחסים ביניהם למבנה מארג שירותי כוללני

 כמצגת שתוצג עבודה: הקורס חובות

 

 12:15-13:45ד"ר טליה גרין, יום ד',  על בריאות הנפש,מבט היסטורי  01א285.4432בחירה: 

במהלך הקורס ייבחנו  הקורס יציג ויתאר התפתחויות היסטוריות של הפרעות נפשיות בעולם המערבי, בפרט בארה"ב ובבריטניה.

 תוךאלו באופן ביקורתי ומושכל התפתחויות  בחןבאופן כרונולוגי הפרעות נפשיות שונות לצד גישות שונות לטיפול. כמו כן, נ

הידע הפסיכיאטרי.  מתפתח ביקורתי על האופן שבו היסטורי בניסיון לייצר מבט  –ראשוניים ומשניים  –שימוש במגוון מקורות 

 מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לחשוב באופן ביקורתי ועצמאי על תועלת האבחנות הפסיכיאטריות לאורך ההיסטוריה.

 בחינהחובות הקורס: 
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 10:15-11:45ד',  ד"ר טליה גרין, יום מעגל החיים,ב האדם התפתחות נפש 01א285.4435 בחירה:

בקורס נבחן את כל מעגלי החיים שעובר האדם,  הקורס יעסוק בהתפתחות הפסיכולוגית האנושית המתרחשת לאורך חיי האדם.

  .well being -דרך שלבים, תהליכים ואירועים משמעותיים שמשפיעים על בריאות הנפש ועל ה

נלמד בצורה אינטגרטיבית תיאוריות מתחומי פסיכולוגיה התפתחותית, חברתית וקלינית. נחקור גורמים של חוסן ופגיעות 

הקורס יכלול הרצאות ודיונים על נושאים כגון גורמי סיכון בתקופת הילדות, זהות בעת תקופת ההתבגרות,  לאורך שלבי החיים.

רות, נישואין, גירושין. נושאים נוספים של משפחה מודרנית, הריון ולידה ומוות, תהליכים במערכות יחסים כגון התאהבות, חב

 בחינהחובות הקורס:  ילמדו גם כן.

 

 12:15-13:45ד"ר עמית באומל, יום ד'  ,ראיון מוטיבציוני 01א285.4318 בחירה:

 מצריכים, וחברתית נפשית ממצוקה הסובלים אנשים של ובתפקודם בחייהם שינוי ליצירת שהתפתחו מהמודלים ניכר חלק

 מאמצי מרבית אלו ומחויבות מוטיבציה, הזדהות ללא. טיפולית להתערבות הזוכים אלה מצד גבוהה ומוטיבציה מחויבות מידת

 .בחייהם שינוי כל יושג ולא פרי יניבו לא הטיפולית ההתערבות

 הטיפול.ההצלחה של  הטיפול שכיחה ופוגעת בסיכויי כלפי אולם אמביוולנטיות

בתחום בריאות  מטופלים אצל כדרך להתמודד מול אמביוולנטיות לבחון את גישת הריאיון המוטיבציוני היא זה קורס מטרת

. ופתרונה האמביוולנטיות חשיפת ידי על לשינוי פנימית מוטיבציה להגברת כשיטה התפתחה המוטיבציוני הריאיון גישת. הנפש

 זו גישה. ואלכוהול לסמים התמכרות, כגון בעייתיות התנהגויות להפחית ושנועדה מתעמתת שאינה כגישה נוצרה זו גישה

 . הנפש בבריאות אחרים למקומות גם אומצה

 . ומחויבות מוטיבציה לגלות שמתקשים, הנפש בבריאות, לו הזקוקים או לטיפול הפונים בקבוצות ניגע בקורס

 מטופלים של ובתפקודם בחייהם ושינוי טיפוליים להישגים ולהגיע האמביוולנטיות סוגית עם להתמודד דרכים יוצעו

 .המוטיבציוני הראיון גישת העומדות בבסיס היסוד טכניקות של השיעור במהלך תרגול יכלול הקורס. ומשתקמים

 עבודה והצגת ריאיון בכיתה: הקורס חובות

 

 

 לא ינתן בשנה"ל תשע"טפרופ' דיויד רועה, , CBTמבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי  01א285.4310בחירה: 

להבין את דפוסי החשיבה שלהם, רגשותיהם ודפוסי התנהגותם  קוגניטיבי הנו טיפול שמטרתו לסייע לאנשים-טיפול התנהגותי

שונות. עם מגוון בעיות נפשיות ותפקודיות  במטרה לקדם שינוי רגשי ותפקודי. סוג טיפול זה מתאים לסיוע לאנשים המתמודדים

שמסייע לשינוי רגשי והתנהגותי. הקורס הנוכחי הינו קורס יסוד  בבסיס גישה זו היא זיהוי, הבנה וגמישות מחשבתית הרעיון

 התנהגותי.-לכסות את כל תחומי ההתערבות והסוגיות השונות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ואינו מכוון-בטיפול קוגניטיבי

 גיש תרגילים. במהלך הקורס הסטודנטים ידרשו לה

 חובות הקורס: מבחן
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 סמסטר ב' -קורסי בחירה 

 סטיבן לוין,  פרופ': מבוא ונושאים מתקדמים, האוטיסטי הספקטרום 01ב285.4326 בחירה מתוקשב:

, אשר נעות על פני קשת רחבה של 3מתייחס בן היתר, להפרעות בתקשורת המופיעות לפני גיל  יהמונח הספקטרום האוטיסט

חלה עלייה משמעותית במספר הילדים המאובחנים  90-מהפרעות שפתיות קלות ועד אוטיזם חמור. החל משנות ה  -הפרעות 

מחקר כל היבטיה תוך כדי בחינת ה על זםיהקורס יתעמק בתופעת האוטכבעלי תסמינים הנכללים בספקטרום האוטיסטי. 

תוך כדי התייחסות מפורשת לתסמונות הנכללות בספקטרום אוטיזם נעסוק בהגדרות השונות  ל .בארץ ובעולם העדכני בתחום

. טיזם שאנו עדים להם לאחרונהלשינויים בשיעורי האבחון של אוכמו כן, נבחן את הגורמים . האוטיסטי, כגון תסמונת אספרגר

יסודות גנטיים  ,יםמההיבטים הבאים: תסמינים, תקשורת חברתית והיבטים קוגניטיביאוטיזם ך, נכיר את  מאפייני הבנוסף לכ

. במהלך הקורס נכיר אילו מערכות תמיכה קיימות לאנשים הנמצאים בספקטרום גורמי סיכון בהריון ולאחר הלידה, וסביבתיים

נים העומדים לרשותם )לדוגמה: טיפול התנהגותי, משפחתי ובעזרת בעלי האוטיסטי ולבני משפחתם, ומהם סוגי הטיפולים השו

 . חיים(. הקורס יועבר כהרצאות אונליין מלוות במצגות וסרטונים

 בחינהחובות הקורס: 

 

נעה -ד"ר כרמית , התמודדות המשפחה של האדם עם המוגבלות, 01ב285.4331בחירה מתוקשב: 

 שפיגלמן

המשפחה הינה מרכיב חשוב בהתמודדות עם המוגבלות. האינטראקציה בין האדם עם המוגבלות לבני משפחתו הינה קריטית 

לתהליך השיקום הנפשי והפיזי הן של האדם )בן המשפחה( והן של המשפחה כולה )הורים, אחים, בני זוג, ילדים, סבים(. לידת 

חד מבני המשפחה במהלך החיים, למשל כתוצאה מתאונה או מחלה, הינה סוג ילד עם מוגבלות או מצב בו המוגבלות נגרמת לא

של משבר שהמשפחה חווה. בקורס זה נדון בשלבי המשבר, נשווה בין סוגי מוגבלויות שונים ונבחן את ההסתגלות של בני 

שמת המשפחה המשפחה למצב החדש, כולל דרכי התמודדות. נסקור תיאוריות ומודלים אשר בעבר שמו את הדגש על א

ואילו כיום רואות במשפחה כגורם משמעותי ומצמיח בתהליך השיקום   והסטיגמה החברתית והעצמית שנלוותה לתהליך זה,

וההעצמה של בן המשפחה המתמודד עם מוגבלות. הקורס יועבר באופן מתוקשב, למעט המפגש הראשון אשר יתקיים פנים אל 

   )חובת השתתפות במפגש הראשון(. ב'ביום שישי הראשון של סמסטר פנים בכיתה 

 .חובות הקורס: מבחן

 

יום , נעה  שפיגלמן-ד"ר כרמיתאנשים עם ריבוי מוגבלויות: מתאוריה לפרקטיקה  01ב285.4444: בחירה

 )סטודנטים שלקחו בשנה"ל תשע"ח את הקורס אבחנה כפולה לא יוכלו להירשם לקורס זה( 10:15-11:45ד', 

( עם מוגבלות כגון: פיזית, נפשית, חושית, קוגניטיבית, תקשורתית, כאשר 18אנשים מבוגרים )מעל גיל  800,000-בישראל חיים כ

( מתמודדים עם יותר מסוג מוגבלות אחד. צירוף המוגבלויות השכיח ביותר הינו מוגבלות פיזית ונפשית 47%כמעט מחצית מהם )

ים עם ריבוי מוגבלויות נתקלים במחסומים בקבלת שירותים בקהילה המותאמים מקרב האנשים המבוגרים(. אנש 14%)

לצורכיהם זאת משום שהשירותים ניתנים על פי רוב בהתאם ללקות העיקרית. בשנים האחרונים גברה המודעות לצרכים של 

במשרד העבודה, הרווחה מינהל מוגבלויות   אוכלוסייה זאת, אשר הובילה לתחילתו של שינוי. לראייה, לפני כשנה הוקם

אנשים עם מוגבלויות פיזיות   והשירותים החברתיים אשר מאחד את הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,

וחושיות ואנשים הנמצאים על רצף האוטיזם. המינהל הפועל בראייה רב תחומית, נועד לקדם לשפר את איכות חייו ורווחתו של 

פיתוח שירותים ופעילויות מוכווני אדם. השירותים יינתנו על פי יכולותיו, רמת התפקוד האדם עם המוגבלות באמצעות 
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והצרכים של האדם, ולא רק על פי מוגבלותו ולקותו, ויהיו מותאמים אישית לו ולבני משפחתו ובכך יתנו מענה לקבוצה גדולה 

שים המתמודדים עם מוגבלות נפשית, מה שעשוי של אנשים עם ריבוי מוגבלויות. יחד עם זאת, המינהל טרם נותן מענה לאנ

לעכב או למנוע שירותים מאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ומוגבלות מסוג נוסף. כמו כן, חסר ידע ומיומנות של נותני 

ת קורס זה בא לת  שירותים, ובפרט אנשי מקצועות הרווחה והבריאות, במתן מענה לצרכים של אנשים עם ריבוי מוגבלויות.

 נכותית בקהילה. -מענה לפער זה באמצעות הקניית ידע וכלים לסטודנטים לתואר שני אשר יהיו סוכני שינוי לתפיסה רב

 חובות הקורס: עבודה

 

 

 10:15-11:45ד"ר טליה גרין, יום ד', היבטים בין תרבותיים בבריאות הנפש,  01ב285.4401בחירה: 

האם מחלות נפש הינן תופעות אוניברסאליות או הבניות תרבותיות התלויות במקום ובזמן שבו הן מתרחשות? קורס זה יעסוק 

ידי בחינה של תפקיד התרבות בשימור ובהגדרת הפרעות נפשיות והטיפול בהן. במהלך הקורס נעיין בהגדרות -בשאלה זו על

לעולם, ונבדוק האם ועד כמה יש לכל תרבות הפרעות נפשיות ייחודיות  נורמאלית( מסביב-השונות של התנהגות חריגה )א

משלה. כמו כן נעלה לדיון דרכים שונות שבהן התרבות מאפשרת או מוקיעה הכללה חברתית. לבסוף, ננסה לתרגם את התמות 

  המרכזיות שיעלו בקורס לדיון ומחשבה על הקשר בין התרבות לבין פרקטיקת בריאות הנפש בישראל.

 עבודהחובות הקורס: 

 

 

פרופ' מרק גלקופף, יום ד', , נפש בריאותב להמשגות מסורתיותגישה ביקורתית  01ב285.4439בחירה: 

12:15-13:45 

בקורס הנוכחי נלמד תפיסות אלטרנטיבות ומשלימות של מחלה ובריאות הנפש. נציג הוכחה רציונלית ומדעית המתנגדת 

תוצאה של חוסר איזון במוח או תוצאה של גנטיקה;  נמתח ביקורת על הגישה התופסת לתפיסה המקובלת כי מחלת נפש היא 

בעיות נפשיות ככרוניות או כניתנות לטיפול רק באמצעות תרופות; נתמקד בהשלכות החברתיות של מושג מחלת הנפש כפי 

ש'  כאמצעי להתמודדות עם ; נבדוק כיצד המוסדות החברתיים והפוליטיים משתמשים במונח 'מחלת נפDSM-שהוא מוצג ב

סטיות, וכיצד בעלי אינטרסים וחברות תרופות מנצלים את המצב הקיים בעולם בריאות הנפש עבור רווח כלכלי וחברתי. בנוסף, 

נראה כיצד קונפליקטים בסיסיים בחברה )למשל, גזענות, מאבקי מעמדות, מלחמה, פירוק מבני המשפחה וקהילות מסורתיות, 

יות, וההגמוניה הפוליטית של אידיאולוגיות( משחזרים את הרעיון של בעיות נפשיות  כאמצעי לקידום סדר היום מיקוד על היסיג

של האידאולוגיה הרווחת או/ו של בעלי הכוח; לבסוף, נדון באפשרויות מעשיות, פוליטיות, טיפוליות והתערבויות בכדי לספק 

 מענה למתמודדים.

 חובות הקורס הינה עבודה.

 
 

 12:15-13:45 מקס לכמן, יום ד', פרופ' מדיניות ופרקטיקה בבריאות הנפש, 01ב285.4301ה: בחיר

אחוז ניכר של האנשים המוגדרים כסובלים ממחלות נפש חמורות במדינת ישראל ובעולם מתמודדים עם מקורות מצוקה נוספים 

זקוקים למקורות תמיכה מגוונים. אנשים המתמודדים ממצבם הפסיכיאטרי )בריאות, עוני, התמכרות, נכויות וכו'(. אנשים הללו 

עם צרכים מורכבים נפגשים עם מציאות קשה הכוללת נגישות מוגבלת לשירותים, העדר תיאום ורציפות באופן התמיכה 

 והשירותים שניתנים. הקורס יתמקד באוכלוסייה זו ובמודלים )פרקטיקות( שפותחו בשנים האחרונות בארץ ובעולם עבורה.
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קד במאפיינים של אוכלוסייה זו, נתונים על היקף הבעיה ונלמד על המושג "אנשים עם צרכים מורכבים". תוצג סקירה נתמ

 תיאורטית על המושג "פרקטיקה אינטגרטיבית" ונאפיין אלמנטים של פרקטיקה אינטגרטיבית.

 ומודלים של תיאום טיפול מרכזים,  ACTנציג יוזמות בשדה, בעולם ובישראל, כדי להתמודד עם הסוגיה כמו: המודל של 

-Co-(, המודל של תקצוב אישי והגישה של הMental Health Teamsהמודל האנגלי של צוותי בריאות נפש קהילתיים )

production  קהילה תומכת, בית סעודי בקהילה ואחרים. נקיים דיון על הפרקטיקות הללו, היתרונות והחסרונות, על המערך ,

 להוביל אותם, סוגיות בהכשרה ושיח לגבי משמעות הפרקטיקה מכוון החלמה ביחס למודלים. המקצועי שצריך 

 חובות הקורס: עבודה.
 

 14:15-15:45פרופ' סטיבן לוין, יום ד', בריאות הנפש בקבוצות מיעוט חברתיות,  01ב285.4330בחירה: 

בשנים האחרונות מחקרים רבים מצביעים על כך שהשתייכות לקבוצה הנחשבת ל"אוכלוסייה מיוחדת" מגדילה, במקרים 

ה בעלות ילקבוצות באוכלוסיבאופן כללי המונח "אוכלוסייה מיוחדת" מתייחס מסוימים, את הסיכון לחוות הפרעות נפשיות. 

מצד אחד, הגדרת אוכלוסייה  .מידה זו או אחרת מכלל האוכלוסייהלה, המבדילים אותה ב חודיםייו/או מאפיינים הצרכים 

כ"מיוחדת" טומנת בחובה בעייתיות הנובעת מיכולתה להיות פוגענית כלפי אוכלוסיות מסוימות. מצד שני, הגדרת המאפיינים 

נגדיר אלו קבוצות בקורס הנוכחי  הייחודים לאוכלוסייה מסוימת, מאפשרת יעילות בהערכה ובטיפול של אותה אוכלוסייה.

 ( מין ומגדר; )ב( השתייכות אתנית ודתית; )ג( ניידות; אה נחשבות ל"אוכלוסייה מיוחדת" תוך כדי התייחסות ל: )יבאוכלוסי

)ד( צרכים מיוחדים. נדון במאפיינים הייחודים של כל קבוצה מההיבט של בריאות הנפש ובריאות הציבור. כמו כן, נכיר מהן דרכי 

ה זו. הנושאים הקשורים לבריאות הנפש של האוכלוסייה המיוחדת ייבחנו לאור שיקולים של צדק ידיות לאוכלוסיהטיפול הייחו

 חובות הקורס: עבודה חברתי, וזכויות מיעוטים.

 

 14:15-15:45מקס לכמן, יום ד',  פרופ'התנועה הצרכנית בבריאות הנפש,  01ב285.4305בחירה: 

בריאות הנפש השתנו בצורה ניכרת מאז המאה הקודמת, וזאת לא מעט בעקבות הפעילות של מדיניות הפרקטיקה והידע בתחום 

מערכות בריאות הנפש מכוונות בתנועות צרכניות )מתמודדים ומשפחות(. שילוב ופיתוח ה"ידע מניסיון" הופך למרכיב משפיע 

ת והשורשים המגוונים שאפשרו את ילמדו על התהליך ההיסטורי של התנועה הצרכני במהלך הקורס הסטודנטים חלמה.ה

( advocacyיכירו דוגמאות של עשייה מסנגור ) ,ינסו לאפיין סוגים שונים של התארגנויות וזרמים ,ההתפתחות התופעה

נקיים בכיתה דיונים . ייפגשו ויכירו חלק מפעילי התנועות הצרכניות בארץ ובעולם ,( peer movementלתנועות העמיתים )

תנועה כגורם המאפשר המשך העוצמות וחולשות ת המקצועית בנושא על מנת לאפיין את ציגי התנועה והספרומקיפים בעזרת נ

 חובות הקורס: עבודה. הסטודנטים ידרשו למצגות בכיתה. של התחוםטרנספורמציה 

 

 08:30-10:00מל, יום ד', ד"ר עמית באו, תכניות התערבות דיגיטליות 01ב285.4441 בחירה:

התפוצה של מוצרים דיגיטליים אישיים )מחשבים, סמארפונים( והצמיחה הנרחבת בנגישות לאינטרנט מספקות פוטנציאל לשינוי 

האופן בו הציבור צורך שירותי התערבות בבריאות הנפש דרך פיתוח והפצה של שירותי התערבות דיגיטליים. שירותים אלה 

הנפגשים בזמן ומקום מוגדרים  בו קיימים פציינטים ומטפלים –המסורתי משנים את הפוקוס מעולם שירותי בריאות הנפש 

)ככלי  בזמן ובמקום שהם מוצאים לנכון ם תרפויטיםלעולם של אינדיבידואלים שיכולים לעסוק בתהליכי – לצרכי הטיפול

כגון: סטיגמה המקושרת  . בכך, תכניות התערבות דיגיטליות יכולות להסיר חסמיםהתערבות בלעדי או כתוסף לתהליך טיפולי(

אפליקציות להורדה שמתיימרות  15,000לקבלת הטיפול, זמן הנדרש כדי לקבל את הטיפול, ועלויות. כיום למשל, קיימות מעל ל 
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 לעזור סביב תחומים של בריאות הנפש, אך רובן המוחלט, באיכות נמוכה ביותר.

מערך  \בבריאות הנפש, ועל דרכי שילובן בהתערבות ספציפית בקורס נבחן את התוכנות השונות הקיימות לזיהוי והתערבות 

היתרונות  בחינתבריאות נפש קהילתי. נמפה את התוכנות הקיימות על פי מטרות טיפולית ודרכים להערכת האיכויות שלהן תוך 

ן ב"אימון . בנוסף, נדוחלקים המבוססים על מפגש עם מטפללעומת חלקים דיגיטליים בתכנית התערבות והחסרונות של 

מטופל סביב שימוש בכלי התערבות דיגיטלי )כגון: \מטפל יכול לאמן פונה\הבריאותי הדיגיטלי" הנוגע בעקרונות על פיהם יועץ

Supportive Accountability    .הקורס כולל התנסויות והסטודנטים יודרכו להוריד ולהתנסות בתוכנות שונות .) 

 בחינה חובות הקורס:
 

 סמסטר קיץ -קורסי בחירה 

 

 

 טליה גריןד"ר  פסיכולוגיה חיובית, 01ק285.4332בחירה: 

-10:00יתקיימו בין השעות המפגשים  24.7.19, 23.7.19, 17.7.19, 16.7.19הקורס יתקיים במהלך סמסטר קיץ במועדים הבאים :

17:00. 

 המידה על יתר התמקדה אשר המסורתית לפסיכולוגיה כריאקציה שנוסדה תנועה היא חיובית פסיכולוגיה

 של החוזקות והכישורים וטיפוח במיפוי התמקדות ידי על זה מצב לאזן קוראת החיובית הפסיכולוגיה תנועת. בפסיכופתולוגיה

 טיפוליים מקצועות ידי אנשי-על הן להעברה הניתנים החיובית הפסיכולוגיה של תקפים כלים התפתחו האחרון בעשור. האדם

 אף ולעתים ,זמין מקור היותם מעצם וחשוב נוסף תפקיד נושאים טיפולי רקע ללא אנשים. טיפולי רקע ללא אנשים ידי-על והן

 מתחום וכלים נחשף למושגים זה בקורס. ומשפחתיות כלכליות, חברתיות-פסיכו במצוקות ולתמיכה להכוונה, לזיהוי, ראשוני

ויתנסו  ילמדו הסטודנטים הקורס במהלךכגון אושר, אופטימיות, מציאת משמעות בחיים, תקווה וצמיחה.  החיובית הפסיכולוגיה

 בעצמם בטכניקות של פסיכולוגיה חיובית, כולל טכניקות לעזרה עצמית ולקידום עזרה עצמית אצל אחרים. 

 בחינהחובות הקורס: . מלאה, בקורס זה יש חובת נוכחות הקורס כולל שילוב של הרצאות, דיונים וסדנאות 

 

 ד"ר עמית באומלשיטות הדרכת הורים בבריאות הנפש,   01ק285.4440: מתוקשב בחירה

אתגרים תפקידו ומרכזיותו של ההורה בהתפתחות הילד מציבה אותו בעמדה קריטית ומעצבת בכל הנוגע להתמודדות הילד עם 

 לשם טיפול ,הדרכת הוריםבהורים, באמצעות  טיפוליות המתמקדותבגישות  הקורס יעסוק. בילדותוקשיים פיזיים, רגשיים, 

  .הבאים לידי ביטוי בקהילה בקרב ילדים ייםנפשוקשיים בעיות ב

במהלך הקורס נבחן את התפקיד ההורי ומודלים להדרכה הורית בראי תיאוריות ומחקרים וכן שיטות להדרכת הורים לטיפול 

ס חותר להבנת עקרונות היסוד העומדים בבסיס תכניות להדרכת הורים, חסרונות בבעיות חרדה והתנהגות של ילדים. הקור

ויתרונות של הגישה המתמקדת בהורה כמחולל סביבתי עבור ילדו. בכך גם נבחן את הרעיון שהדרך לטיפול נפשי מיטיב מצוייה 

 לבין מטפל.  בקונטקסט רחב יותר מאשר מפגש יחידני בין ילד שחווה את המצוקה הנפשית בגוף ראשון

הדרכתיים של משפחות של \שיקום פסיכיאטרי או בצרכים טיפוליים\נוגע בהורים לאנשים במהלך אשפוז אינוהקורס  הבהרה:

 מתמודדים עם מחלה נפשית חמורה. 

 בחינה והצגת ריאיון.חובות הקורס: 
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 שכלית והפרעה נפשית, וגבלותמ אנשים המתמודדים עם אבחנה כפולה: 01ק285.4434בחירה: 

 לא יפתח בשנה"ל תשע"ט()נעה שפיגלמן, -ד"ר כרמית

 40% -אוכלוסיית האנשים )ילדים ומבוגרים( המתמודדים עם אבחנה כפולה, קרי מוגבלות שכלית והפרעה נפשית, מוערך בכ

מעלה את הסיכון להפרעות נפשיות פי ארבעה ומלווה  תשכלי מכלל האנשים עם מוגבלות שכלית. האבחנה של מוגבלות

בצמצום פעילות יומיומית, ביחסי אנוש ובאפשרויות להגשמה עצמית. אולם, באופן פרדוקסלי, הסיכון המוגבר מלווה דווקא 

גבוהים  בשיעורים הפנימייכלל במעונות -עם אבחנה כפולה מתגוררים בדרךמבוגרים  בנגישות פחותה של שירותי בריאות נפש.

יותר מאשר קבוצות אחרות של אנשים עם מוגבלות, מה שמונע מהם להשתלב בקהילה. על פי מדיניות משרד בריאות, אנשים 

יחד עם זאת, דו"חות מחקריים . מחלקות אשפוז פסיכיאטריותוב  עם אבחנה כפולה זכאים לקבל שירותים במרפאות כלליות

נשי מקצוע והתאמת השירותים, ולפיכך השירותים הקיימים אינם עונים לצרכים מצביעים על כך שחסר ידע ומיומנויות של א

העלות את המודעות ולקדם בקרב חולים שניידר, במטרה ל-ופעל בשיתוף עם בית איזי שפירא וביתמ קורס זהשל אוכלוסייה זו. 

או  ים של אנשים עם אבחנה כפולהנותני שירותים בתחום בריאות הנפש ידע והבנה של האתגרים הנפשיים, הרגשיים והחברתי

סקירה של הגורמים האטיולוגיים להפרעות הרצאות של אנשי מקצוע מהשטח אשר יתמקדו בהקורס יכלול . התנהגות מאתגרת

נפשיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית, סיווג הפרעות נפשיות שכיחות, דרכים לאבחון ולהערכה, התמודדות עם התנהגות 

 ערבות. מאתגרת ושיטות הת

 חובות הקורס: עבודה

 

 

 

 ייתכנו שינויים***שימו לב כי 


