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שם המרצה :פרופ .סופי וולש
סוג הקורס :סדנה
שנת לימודים :תשפ"א
אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר :א'

היקף שעות 2 :ש"ס

מטרות הקורס:
סדנה סמסטריאלית לתלמידי השנה השנייה במגמה לקרימינולוגיה קלינית ,המיועדת להקנות היכרות עיונית
וחווייתית עם נושאים מרכזיים ,תיאורטיים וטכניים ,העומדים בבסיס הגישות הטיפוליות הפסיכואנאליטיות/דינמיות
המרכזיות; זאת תוך שילוב התייחסות להתנסויות קליניות ישירות של התלמידים.
תוכן הקורס:
מושגי יסוד עיוניים ומעשיים העומדים בבסיס הגישות הפסיכותראפואיטיות הדינמיות ,זאת תוך התמקדות בגלגוליה
המאוחרים של התיאוריה והטכניקה הפסיכואנאליטית .בין הנושאים אשר יידונו במסגרת הקורס :פסיכותרפיה
דינמית :הגדרות ומטרות  /מערך טיפולי  /הוויה ,ידיעה וחוויה בתהליך הטיפולי  /העברה ,העברה נגדית וברית
טיפולית  /פירוש  /אמפטיה  /סביבה טיפולית מחזיקה  /מהו ריפוי ( )cureומה מרפא? הדיון יתמקד בנוסף
בסוגיות של טיפול בהפרעות באישיות נרציסיסטית ובאישיות אנטי-סוציאלית .הדיון יישען גם על ניתוח סוגיות
טיפולי ות מהתנסויות של התלמידים בפרקטיקום הקליני .כן תתורגל כתיבת 'סיכום טיפול'.
מהלך השיעורים :שילוב של הוראה ,הדרכה ודיונים קליניים.
תכנית הוראה :בהתאם לאמור לעיל ובשילוב של חומרים קליניים שיובאו על-ידי התלמידים.
חובות הקורס:
דרישות קדם' :הסברים התפתחותיים להפרעות נפשיות'' ,סוגיות בפסיכותרפיה פורנסית'.
חובות  /דרישות  /מטלות( :א) קריאה מקדמית של חומר הקריאה והגשת עבודה מסכמת על אחד מנושאי הקורס; ו-
(ב) כתיבת עבודה מסכמת( .נוכחות חובה)
מרכיבי הציון הסופי :הציון הסופי יבנה משקלול של שני מרכיבים אלה ( 70%עבודה ,ו 30%-השתתפות פעילה
בדיון).
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