המחלקה לקרימינולוגיה

פסיכופתיה והפרעות באישיות 73-984-01
שם המרצה :פרופ' יעל אידיסיס
סוג הקורס :סמינריון
היקף שעות 2 :ש"ס
שנת לימודים :תשפ"א סמסטר :אי
אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרת הסמינריון היא להקנות לסטודנטים כלים באבחון ובהבנה קלינית של פסיכופתולוגיה של האישיות ,בכלל
ופסיכופתיה ,בפרט .הקורס יסקור סוגי אישיות שונים וידגיש את הצורות השונות של חשיבה  ,תפיסה עצמית
ותהליכים לא מודעים .האישיות משפיעה על המפגש הבין-אישי ועל כן נבחן פרדיגמות של העברה והעברה-נגדית
האופייניות לדפוסי אישיות שונים .הסמינריון גם ידון בחשיבות של אבחון אישיותי בהבנת הפסיכופתולוגיה על
כל מורכבויותיה .ייסקרו עקרונות ומתודות של קלסיפיקציה של אישיות .בנוסף נבחן דרכי התערבות וטיפול.
מצופה שהסטודנט יכיר את כל הפרעות האישיות וידע לאבחן במסגרת ראיון/תיאור מקרה/מפגש עם מטופל הפרעת
אישיות על בסיס כלים וממדים שונים.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
סקירה תיאורטית על הפרעות אישיות מרכזיות והקשר בין הפרעת אישיות ספציפית למועדות לקורבנות ו/או
לתוקפנות .יסופקו כלים לאבחון רב ממדי של הפרעות אישיות ויידונו דרכי התערבות.
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
יהיה שילוב בין הרצאות ,דיון בחומר ביבליוגראפי והצגות מקרים על ידי המרצה והסטודנטים .הסטודנטים יתבקשו
להביא מקרים מהתנסותם בשדה או ממפגשים בין אישיים אחרים ואלו יבחנו לאור החומר הנלמד בכיתה .במסגרת
השיעורים נבחן הצגות מקרה ונצפה בקטעי סרטים המדגימים הפרעות אישיות שונות
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
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ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
הקורס מיועד לתלמידי שנה א' במגמה הקלינית
דרישות הקורס
השתתפות פעילה
הצגה בזוגות של קריטריונים אבחוניים של הפרעת אישיות והצגת מחקר עדכני המעיד על מעורבות בעלי הפרעת
אישיות זו כתוקפים ו/או כקורבנות
מבחן פתוח
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציון מספרי
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
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אישיות נרקיסיסטית
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Hogarth (pp. 806-815).
אישיות סכיזואידית
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Psychoanalysis,

22. Bonime, W. (1979). Paranoid psychodynamics. International Journal of
54, 287-300.
23. Klein, M. (1932/1960). The psych-analysis of children. New York: Grove Press,
24. Meissner, W.W. (1978). The paranoid process (pp. 4-15). New York, London:
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:שם הקורס באנגלית
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