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הקורס מיועד לחשוף את הלומדים להכרה מעמיקה יותר של מורכבות תופעת הכאב דרך מיקוד בתופעת 

הפלצבו והנוצבו האנלגטי. תכני הלימוד יעסקו במנגנונים המעורבים בפיזיולוגיה ובפתופיזיולגיה של כאב כבסיס 

גובה ובתפיסה של כאב כמו גם התגובה להעמקת הידע על ההיבט הקוגניטיבי והשפעתו על השונות בין אישית בת

תהליכים קוגניטיביים, בעיקר ציפייה והתניה לצד למידה חברתית, בו להתערבויות טיפוליות שונות. יינתן דגש לאופן 

ואלמנטים הכרוכים בטקס הטיפולי, בעמדות המטפלים ואיכות הקשר הטיפולי עימם מעצבים את תגובת הפלצבו 

  .וחואיזה ביטויים יש לכך במ

המתארים את הביטויים ביולוגיים, אישיותיים וחברתיים מודלים  המדגימות יוצגו תיאוריות עדכניות

דגש ייחודי  .של פלצבו ונוצבו ואת השונות הבין והתוך אישית בביטוי התופעה בהקשרים שונים כגון מגדרהייחודיים 

סט( כמו גם הקשר בין מטפלים למטופלים, יינתן לאופן בו תופעות הפלצבו והנוצבו מושפעים מההקשר )קונטק

הדרכה, תמיכה ומתן תקווה וכיצד מרכיבי העשייה הסיעודית והקשר הטיפולי יכול להעצים או להפחית את תגובת 

הפלצבו. בנוסף, יערכו דיונים על השלכות תופעת הפלצבו בפיתוח התערבויות בעיקר תרופתית ועל האופן בו נחקרת 

 התייחסות לאפקט הפלצבו בתחומים נוספים. יעילות ההתערבות תוך 

הקורס מכין לקראת עבודה סמינריונית שתציג אספקט ספציפי הקשור לנושא הנלמד. לאורך הקורס 

תתקיים הדרכה לקראת כתיבת עבודה מסכמת בנושא ספציפי בה מודגמת העמקת הידע בהקשר לתופעת הפלצבו 

ת על איכות המחקר בתחום. במהלך הקורס תיבנה התשתית לצד חידוד הקריאה המקצועית והחשיבה הביקורתי

לכתיבה העבודה שתייצג הבעת עמדה, יכולת להעלות השערה או לזהות שאלה כביטוי לראייה אינטגרטיבית של 

 . ליווי והנחייה כיתתית ופרטנית יינתן דגש לפיתוח ראייה רב ממדית תוךהחקר בנושא הנבחר. 

 

 דרישות הקורס:

 (.עבודה מסכמתלא תאפשר הגשת  20%עדרות מעל יוהשתתפות פעילה במפגשים. )הנוכחות חובה  .1

 מסכמת ה עבודהגשת רפרט ו .2

   

 בתחילת הקורס לו לאתר המודל ויוסברו בפירוט עויוהכנת הרפרט  הנחיות מפורטות לכתיבת העבודה
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