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  תיאור הקורס: 
. יוצגו סוגיות בחזית ושל פסיכופתולוגיהבאבחון קליני של האישיות  מתקדם סמסטריאלי זהו קורס

  . ובראיון קליני ויתורגל שימוש אינטגרטיבי, גמיש, ומבוסס ראיות במבחנים שוניםהתחום, 
  

  חובות הקורס: 
  נוכחות חובה.

   .בסוף השנה איבחוני מלאדו"ח 
   

  רצף השעורים:
  

  סמסטר א:
    .כללית פילוסופיה –אבחון איטנגרטיבי ומונחה ראיות שיעור ראשון: 

  רורשאך: הויכוח על המערכת המקפת של אקסנר.: נישיעור ש
  רורשאך: הויכוח על המערכת המקפת של אקסנר.: לישישיעור ש

  ).MOAשיעור רביעי: רורשאך: מדדים מתוקפים של יחסי אובייקט (
  )ROD- ו CORשיעור חמישי: רורשאך: מדדים מתוקפים של יחסי אובייקט (

  לפי גישת האגו/יחסי אובייקט. TAT - מונחה ראיות של הניתוח  שיעור שישי: 
  לפי גישת האגו/יחסי אובייקט. TAT - שיעור שביעי: ניתוח מונחה ראיות של ה

 ).ORIשיעור שמיני: אינבנטר יחסי האובייקט של בלאט (
  שיעור תשיעי: הערכת סיכון אבדני.

  : הערכת ההקשר החברתי.  :עשירישיעור 
  וש בשאלונים להערכה קלינית. שימ : שיעור אחד עשר
  המשגת מקרה ותכנון טיפול. : שיעור שניים עשר
  מקרה לדוגמה.: שיעור שלושה עשר

  
  

  :*) -(כתבים הרלוונטיים למסמך העמדה בנוגע לרורשאך מסומנים ב רשימת קריאה
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