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 soffern@bgu.ac.il  דקדּו-פרדר' נירית סֹו :מרצה
 15:45-14:15הקורס מתקיים בימי א' בשעה 

 
 מטרות הקורס הן:

 מרכזיותלמוד על אבחנות ללמוד מגוון מסגרות קונספטואליות, להגדיר התנהגות אבנורמלית, ול
 (DSM-IV)ושינויים מהותיים לעומת  DSM-5-שמופיעות ב

שונות, והטיפול בהם, עם דגש על ממצאים  הפרעותביטוי של וללמוד על האטיולוגיה, התפתחות, 
 עכשוויים.ים יריאמפ

ואת הרקע התיאורטי עליו הן נשענות בהסבר להכיר את גישות הטיפול המרכזיות הקיימות 
 ההפרעות.

 
 חשוב לדעת:

הקורס מוקלט. יש לציין כי לעתים ישנם דברים שלא ניתן יהיה להשלים בהקלטה )הרצאת אורח, 
להשלים מהבית לא סרט, או סרטונים מסוימים שאינם מצויים באינטרנט(. חומרים שלא ניתן 

 יכללו בחומר למבחן.
 

 הלמידה בקורס נעשית במידה רבה ע"י קריאה של ספר הקורס באנגלית:
 ספר הקורס: 

Butcher, M.N., Mineka, S., & Hooley, J.M. (2010).  Abnormal Psychology (16th 
Edition- Pearson International Edition).  

מרכזיים מסוימים ובתחומים אלו הם מוסיפים חומר על מה שקיים השיעורים מתמקדים בנושאים 
 בספר. יחד עם זאת, ישנם נושאים הנלמדים באופן עצמאי ע"י קריאה בלבד.

 
כל כן בסוף כל סמסטר, יהיה מבחן שכולל את כל החומר הנלמד בכיתה, לרבות סרטים ופרזנטציות ו

רס יורכב מממוצע הציונים של שני הציון הסופי בקוחומר הקריאה המצוין בסילבוס זה. 
 . המבחנים

 
 

 :הפרקים  לקריאה
 

 סמסטר א':
Chapter 1: Abnormal Psychology: An Overview.  
Chapter 2: Historical and Contemporary Views of Abnormal Behavior 
Chapter 4: Clinical assessment and diagnosis 
Chapter 7: Mood disorders and Suicide 
Chapter 10: Personality Disorders 
Chapter 11: Substance-Related Disorders 
 

 סמסטר ב':
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Chapter 5: Stress and Physical and Mental Health 
Chapter 6: Panic, Anxiety, Obsessions, and Their Disorders 
Chapter 9: Eating Disorders and Obesity 

 (obesityיתר )-על השמנת 326עד  316חובה לקרוא את עמודים אין  9בפרק 
Chapter 13: Schizophrenia and Other Psychotic Disorders 
Chapter 8: Somatic Symptom and Dissociative Disorders 
Chapter 15: Disorders of Childhood and Adolescence  

 (540עד  532סים להפרעות למידה ופיגור שכלי )עמ' אין חובה לקרוא את החלקים המתייח 15בפרק 
Chapter 17: Contemporary and Legal Issues in Abnormal Psychology 

ועד סוף  601בעמ'  organized efforts for mental healthאין חובה לקרוא החל מהסעיף  17בפרק 
 הפרק

 
 

 נושאים במצגות הנלמדות בשיעור:
 

 סמסטר א
 לפסיכולוגיה אבנורמליתמבוא  .1
 דיכאון .2
 פולרית-הפרעה בי .3
 אובדנות .4
 הספק(-הפרעות אישיות )תלוי .5

 
 סמסטר ב'

 מבוא להפרעות חרדה + פוביות ספציפיות .6
 הפרעת פניקה + אגורפוביה .7
 חרדה חברתית .8
 (PTSDטראומטי )-הפרעת דחק פוסט .9

 (OCDכפייתית )-הפרעה טורדנית .10
 הפרעות אכילה .11
 סכיזופרניה + דיסוציאציה .12
 הספק(-הפרעות של הילדות )תלוי .13
 הזווית הישראלית )תלוי הספק( –השלמה לפרק על חוק ואתיקה  .14

 
 
 


