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תיאור ומטרות הקורס
קורס ה"פרקטיקום" הנו יישום שיטתי ומובנה של אבחון וטיפול פסיכותרפויתי שנועד לתת מענה
קליני לקשיים התפקודיים שנוצרו בעקבות החשיפה לאירוע הטראומתי .בפרקטיקום ייושם
החומר התיאורטי והקליני אשר נלמד במהלך הלימודים במסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ
וטראומה .מטרתו לעקוב אחר ביצוע אבחון וטיפול פסיכותרפויתי ישיר עם פונים אשר נחשפו
לאירוע טראומתי יחידני או ממושך אשר התפתח לכדי טראומה כרונית ו /או מורכבת .הגישה
שתלמד מושתתת על מודל "תופעת התקווה"  -השייך למסורת הפסיכואנליזה הדינמית
(התייחסותית) אך היא כוללת גם אלמנטים קוגניטיביים-התנהגותיים המקשרים אותו ל"גישת
הפסיכותרפיה האינגרטיבית" ( - )integrative psychotherapy approachדרכה יבחנו
המקרים בקורס .נקודת המוצא היא כי טראומה כרונית ומורכבת היא מצב שבו טראומה על רקע
חשיפה לאירוע בודד חוברת לאירועים טראומתיים אחרים שמקורם בחסכים סביבתיים שהטביעו
את חותמם על תהליך התפתחותו של האדם הנפגע .ברוב המקרים האירוע הטראומתי הבודד
מעצים קשיים מנטאליים ותפקודיים שהיו חבויים במערכת ההגנות הנפשיות של הנפגע ,ולכן יש
לאבחן אותם ולטפל בהם דרך הקונפליקטים הלא מודעים המשפיעים על אישיותו ותפקודו של
המטופל .הטיפול כולל חמישה שלבים :שלב יצירת הקשר ובירור והגדרת הבעיה ,שלב הגדרת
המטרה ,שלב השחזור ,שלב עיבוד הקונפליקטים (העומד במרכז הטיפול) ושלב הסיכום
והפרידה .במהלך הקורס כל סטודנט/ית יתבקשו לבחור לפחות שלושה מקרים בהם תתמקד
ההדרכה .המקרים ייבחנו על בסיס שלבי הטיפול שתוארו לעיל ותוך התבוננות בתהליכי העברה
והעברה נגדית המתרחשים במהלך הטיפול.
The practicum is a systematic implementation of psychotherapeutic diagnosis and treatment
meant to give clinical response to functional difficulties due to exposure to the traumatic event.
The theoretical and clinical material that was studied in the clinical course for treatment of stress
and trauma will be implemented in the practicum. The object is to follow psychotherapeutic
diagnosis and treatment with patients who were exposed to a single or lasting traumatic event
that has developed to chronic or complex trauma. The approach studied will be based on "the
phenomenon of hope", that is related to the relational psychoanalysis tradition, but also includes
cognitive-behavioral elements that tie it to the integrative psychotherapy approach, through which
the cases in the course will be examined. The starting point is that chronic complex trauma is a
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situation in which trauma due to exposure to a single event, joins other traumatic events that are
based on environmental lacks that influenced the developmental process of the patient. In most
cases the single traumatic event intensifies mental and functional difficulties that were hidden in
the patients' mental defense systems, and therefore should be diagnosed and treated by using
the conflicts that influence the patients' personality and function. The treatment includes five
phases: a connection phase; an agency and pathway phase, a reconstruction phase; a phase of
processing the conflict characteristic of PTSD by utilizing the natural power of hope, and a
summary and separation phase.

מטלות:
•

טיפול פרטני באורינטאציה דינאמית (קצרת מועד) עם  3מטופלים לפחות .אחד
המטופלים חייב להיות מקרה טיפולי חדש עימו תתחילו לעבוד עם פתיחת שנת
הלימודים .ללא מעורבות בטיפול פרטני דינאמי לא ניתן יהיה להשתתף בקורס.

•

נוכחות חובה בכל השעורים קרי ,בעידן הזום פתיחת מצלמות( ,היעדרות מעל 2
שיעורים בסמסטר תגרור הפחתה של  5%מהציון הסופי) .היעדרות מעל  4שיעורים
תוביל לפסילת הקורס.

•

כל סטודנט יגיש (באמצעות המייל ועד השיעור השני בסמסטר הראשון) תיאור של
מסגרת הטיפול והמטופלים (כעמוד).

•

הצגת מקרה:
 לכל תלמיד/ה יוקצו בין  3-4שיעורים להצגה בשני הסמסטרים. בשני סבבי ההצגה יוצג אותו מטופל. בסבב ההצגה הראשון יש להכין רקע פסיכוסוציאלי על המטופל לרבות מסגרתהעבודה בה ניתן הטיפול .את הרקע ( 2עמודים) יש לשלוח למנחה /מרצה באמצעות
המייל עד יום ו' בבוקר קרי ,בסוף השבוע הסמוך למועד ההצגה .בתום הקריאה
והתייחסות להערות המרצה ,התיאור ישלח באמצעות המייל ע"י התלמיד/ה לכלל
הקבוצה.
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 בשיעור השני של הסבב הראשון יוצג ורבאט ("אני" " -הוא/היא") של אחת משיחותהטיפול שנערכו עם המטופל .את הורבאט אין צורך להעביר למנחה /מרצה לפני הצגתו
אך יש להפיצו לכלל התלמידים במייל.
 בסבב ההצגה השני יוצג בקצרה הרקע בתוספת פסקה המתייחסת לתהליך הטיפולבכללותו עד נקודת ההצגה .רוב רובה של ההצגה תוקדש לורבאט קרי ,שיחה עדכנית
בתצורה של "אני" " -הוא/היא" ,התואמת את שלב התפתחות המודל .גם במקרה של
סבב ההצגה השני אין צורך לשלוח את החומר למנחה/מרצה.
•

השתתפות פעילה בדיונים ובהצגות המקרה

•

הגשת עבודה בסיום השנה :ניתוח שיטתי של מקרה על בסיס מה שנלמד במהלך
השנה (מרכיבי העבודה ודרישותיה יוצגו לקראת סוף השנה .מועדי הגשה יקבעו במהלך
השנה).

הרכב הציון:
•

נוכחות – 5%

•

עבודת סיכום הפרקטיקום95% :

הערות:
 .1ייתכנו שינויים בפרטי הקריאה.
 .2בעבודה יעשה שימוש במאמרי החובה ובמאמרי הרשות בלבד קרי ,יש לקבל אישור על
שימוש בפריט שאינו מופיע ברשימת הקריאה לצורך כתיבת העבודה .בכל מקרה ,ניתן
יהיה לעשות שימוש במאמר אחד בלבד מחוץ לרשימת מאמרי החובה והרשות .מאמר
זה ישלח למרצה ויועלה למודל במהלך סבב ההצגה הראשון.

רשימת קריאה
חובה (יש לקרוא מאמרים אלה בתחילת הקורס קרי ,במהלך  3המפגשים הראשונים)
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