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 הקורס: מטרות
בסדנה זו נדון בבסיס התאורטי של הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ומשמעותיה לגבי ההבנה הקלינית של 

דרך מושג האמפתיה ומצבים רגשיים מורכבים  יםהתפתחותי בהיבטים פסיכופתולוגיה. נבחן פסיכופתולוגיות
קשורים )כגון חמלה, מצוקה אישית ואשמה(. הסדנה תעסוק באופן בו מתפתחות פסיכופתולוגיות לאורך 
-החיים תוך כדי בחינת ממצאים עדכניים לגבי האינטראקציה הקיימת בין גורמים סביבתיים, גנטיים, ונוירו

הסדנה נבחן כיצד גורמים אלו עלולים לפגוע באמפתיה )או ליצור ביולוגיים לאורך ההתפתחות. לאורך 
אמפתיה פתולוגית( ולהוביל להיווצרות פסיכופתולוגיות שונות. נרכוש הבנה על אמפתיה וחשיבותה בחיי 

יום ובקליניקה תוך כדי בחינה של התפתחותה לאורך החיים ותרומתה לאספקטים התפתחותיים שונים -היום
 ההורה לילד, טיב התקשרות ועוד(.)כמו הקשר שבין 

 
 הקורס: מבנה

שיעורים(, יערכו שיעורים  8-הקורס יתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון )כנו סמסטריאלי. יהקורס ה
-. בשלב השני )כלנושא האמפתיה והפסיכופתולוגיה ההתפתחותית אשר יחשפו את הסטודנטים פרונטליים

מר על פסיכופתולוגיה ספציפית וינהלו על כך דיון בכיתה. בכל שיעורים(, הסטודנטים יתמקדו בהצגת מא 5
קבוצת סטודנטים מאמר על הקשר בין אמפתיה לבין יצירת הפגיעות לפסיכופתולוגיה כפי שאנו  תציגשיעור 

  מבינים אותה לאור השקפת הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית.
 באופן מקוון בזום. השיעוריםיתנהלו כל  –אחרת יאפשר זאת, המצב יתנהלו בכיתה אם  השיעוריםכל 

 
 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

 
 20% – הצגת המאמר ודיון בכיתה )או בזום(

 80% –עבודה מסכמת 

העבודה בסוף הקורס תהיה עבודה עיונית בנושא הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ואמוציות. הסטודנטים 

לפי השקפתה של הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ויעלו השערה יתמקדו בפסיכופתולוגיה אחת, יציגו אותה 

 אפשרית על הקשר שבין יצירת פגיעות לפסיכופתולוגיה זו לבין אמפתיה או מצבים רגשיים מורכבים.

 

 דרישות הקורס:
 

 נוכחות חובה •

 חובה להיות עם מצלמה פתוחה אם הקורס יתנהל בזום •

 כיתההצגת מאמר ב •

 כתיבת עבודה מסכמת •



 
  :הלימודנושאי 

 
 מהי אמפתיה חשיבותה בחיי היום יום בכלל ובקליניקה בפרט •

 הסתכלות התפתחותית על אמפתיה תוך בחינת הקשר בין גורמים סביבתיים וביולוגיים של אמפתיה •

 אמפתיה ופסיכופתולוגיה •

 יסודות הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית •

 הצגת מאמרים ודיון על פסיכופתולוגיות ספציפיות •

 
 :מומלצת )לא חובה( יאהרשימת קר
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