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 קורס קיץ מקוצר –פסיכופתולוגיה 
 תואר השני בלימודי משפחה ה לתכנית סטודנטיםדף מידע ל

 
 בסיסית קודם ידע בדרישת לעמוד לתואר השני בלימודי משפחה הסטודנטים/יותעל 

 .פסיכופתולוגיהב
 

  :הבאות מהדרכיםבאחת  קודם ידע להוכיח ניתן
 על סמך לימודים קודמים. .1
 .גקורס פטור מקוצר בסמסטר קיץ תשפ" למידת על ידי .2
 

 :גפ"קיץ תש סמסטר במהלךמקוצר הפטור הקורס להלן פרטים לגבי 

להקנות ידע בסיסי בנושאים של הגדרת פסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות,  מטרת הקורס הינה
 סיווג הפרעות נפשיות, תיאוריות על התפתחות פסיכופתולוגיה, שיטות אבחון וטיפול. 

הקורס יציג גישות תיאורטיות שונות בשילוב מחקר אמפירי עדכני. במהלך הקורס נעסוק 
הגדרות המתבססות על גישות תיאורטיות אחרות,  .  DSM5.בהגדרת הפרעות נפשיות על פי  ה

 מחקר וביקורת על מחקר  בתחום הפסיכופתולוגיה, כלי אבחון ויעילות הטיפולים. 
ם של הגדרה, סיווג, אטיולוגיה, אבחון, וטיפול מגישות לגבי כל הפרעה ייסקרו נושאי

 תיאורטיות שונות.
הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות, מצגות, דיונים בכיתה וחומר קריאה אמפירי. הנושאים 

 חו ויוצגו בכיתה( שינות (case studies שיילמדו בקורס יודגמו באמצעות מקרים

 הקורס אינו מקנה נקודות זכות לתואר.

 .(לפחות 60) י לעמידה בדרישות הקורס: קבלת ציון עובר בבחינהתנא
 שעות אקדמיות  26: היקף הקורס

 04.09.23 – 14.09.23 תאריכי הקורס:
 בימים :

 20:00-16:00בין השעות  פרונטלי 4.9.23 –שני  
 16:00-20:00בין השעות  בזום 6.9.23רביעי 

 09:00 – 13:00בין השעות  זום 8.9.23 שייש
 20:00-16:00 פרונטלי 11.9.23שני 

 16:00-20:00 זום 13.9.23רביעי 
 16:00-20:00 זום 14.9.23חמישי 

 

 בחינות הסיום בקורס יתקיימו בתאריכים הבאים:
 שעה יום תאריך מועד

 16:00 חמישי 21.09.23 א'
 16:00 שני 09.10.23 ב'

 
 אייל כהןמרצה הקורס: 

 ₪ 1360הקורס: מחיר 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :הערות
 הרישום לקורס מותנה בתשלום עבורו. 

 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 

החזר תשלום יינתן רק למי שיודיע על ביטול השתתפותו עד יום פתיחת הקורס. לא יינתן החזר 
 לאחר מועד זה.

מתבקשים לעדכן את  גפ"פטור מקוצר במהלך סמסטר קיץ תש המעוניינים להירשם לקורס
 באופן הבא: MYMTAל  המכינות דרך פתיחת פנייה במידע נטאחראית 

=< להקיש שם משתמש וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת  כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ
מתוך הרשימה << לבחור פניה חדשה =< לבחור את נושא הפניה  MYMTA -יש להיכנס ל 

 שמופיעה לכם =<לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב את המלל הרצוי ולשלוח את הפניה ע"י לחיצה
 על כפתור "בצע" המופיע בתחתית.

 במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים כפתור "בחר קובץ,ניתן לצרף קובץ לפניה ע"י לחיצה על 
 נוספים. 

יישלח אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש  לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפול
 לבצע בבנק הדואר.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 נור חאג' 

 אחראית מכינות
 ולימודים טרום אקדמיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx


 

                                                       

 

 סילבוס הקורס

 'פסיכופתולוגיה א

Psychopathology A 

 מקוצרקורס , שני תואר, קיץ סמסטר גפ"תש

 

 שעת קבלה מייל 

 תיאום מראש ב eyalcohen84@gmail.com  אייל כהן: מרצה

 

 ס:פרטי הקור

 

מטרות/יעדי 

 הקורס

 

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בנושאים של הגדרת 

פסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות, סיווג הפרעות נפשיות, תיאוריות על 

 התפתחות פסיכופתולוגיה, שיטות אבחון וטיפול. 

תאור תמציתי של 

 הקורס

הקורס יציג גישות תיאורטיות שונות בשילוב מחקר אמפירי עדכני. 

,  DSM 5 -ההגדרת הפרעות נפשיות על פי  במהלך הקורס נעסוק ב

המתבססות על גישות תיאורטיות אחרות,  מחקר וביקורת על  הגדרות

מחקר  בתחום הפסיכופתולוגיה, כלי אבחון ויעילות הטיפולים. הקורס 

מהווה חלק ראשון מתוך שני קורסים בפסיכופתולוגיה. לגבי כל הפרעה 

לוגיה, אבחון, וטיפול מגישות ייסקרו נושאים של הגדרה, סיווג, אטיו

 תיאורטיות שונות.

 שיטת ההוראה

 

הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות, מצגות, דיונים בכיתה וחומר 

קריאה אמפירי. הנושאים שיילמדו בקורס יודגמו באמצעות 

 ( שינותחו ויוצגו בכיתה.case studiesמקרים )

 
 מבחן מסכם בסוף הסמסטר.  דרישות הקורס

 הרכב הציון 

 

 בחינה  100%

 נוכחות

 

 חובה

 

 

 

 נושאי הלימוד לפי שבועות -תכנית הקורס 

 1פריט מספר  "Abnormal Psychology"פרקי הקריאה הנם מתוך ספר הקורס  –שימו לב 

 ברשימת קריאת החובה

 



 

 

 

 

 קריאת חובה נושא ההרצאה שבוע

 1שיעור 

 

הגדרת הפסיכופתולוגיה , מבוא

 .בהגדרהוהבעייתיות 

היסטוריה של  -קריאה עצמאית

 .פסיכופתולוגיה

   1פרק  

  2פרק 

 

סיווג , הגישה הקטגוריאלית

 DSM-י ה"מחלות נפש עפ
  5פרק 

 DSM-5  :6-17  

הגדרת ארגון אישיות , גישה רציפה 2שיעור 

 י קרנברג"עפ

  5' פריט מס: קריאת רשות . 

 פסיכיאטרית -הגישה האנטי

 
 המאמר של ) 3' פריט חובה מס

 (רוזנהאן

 7פרק   סכיזופרניה 3שיעור 

 DSM-5:99' עמ+ 87-90'  עמ-

105 

 274-280, 244-263' עמ -8פרק    הפרעות דפרסיביות

 DSM-5 :עמ+  171-160' עמ '

184-188 

 263-274' עמ - 8פרק    הפרעה ביפולרית 4שיעור 

 DSM-5 :עמ+123-141' עמ '

149-154 

 הפרעות חרדה
  317-343: 10פרק 

 DSM-5  :189-226 

 –הפרעה אובססיבית  5שיעור 

  (OCD)קומפולסיבית 
  343-351: 10פרק  

 DSM-5 :235-242 

טראומטית  -הפרעה דחק פוסט

((PTSD 

  283-314: 9פרק  

 DSM-5 :271-280 

  377-405 12פרק   הפרעות אכילה 6שיעור 

  DSM-5 :338-353 

  501-538: 15פרק   הפרעות אישיות

 DSM-5 :645-684 
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 פירוט לגבי המבחן 

החומר למבחן יתבסס . בסוף הסמסטר יינתן מבחן מסכם :סוג המבחן

ההרצאות הפרונטאליות וכל , על קריאת החובה של הקורס

 . נוסף שיוגדר על ידי המרצהחומר 

 .מבנה המבחן יעודכן לקראת מועד המבחן

  

 


