
 
 
 
 
 
 
 
 

 בלמ"ס

 

 

 פסיכופתולוגיה

 והמפגש עם עולם התעסוקה

 3873774-052: נייד ליצירת קשר     ד"ר מילי אולינובר : המנחהשם 

 ד'-ג': שנת לימוד

 והערכה  מיון: אוכלוסייה

מיועד לפסיכולוגים במערך מדעי ההתנהגות של צה"ל במסגרת הכשרתם  הקורס : תנאים לרישום לקורס

של תוכניות ההכשרות של המכללה למדעי  ד'-, בשנים ג'כמתמחים בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית

  ההתנהגות של צה"ל ולפסיכולוגים במילואים. 

 

 מטרת הקורס 

נורמלית -בסיסיים בפסיכולוגיה אבמטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע והבנה מטרת על:  

   כדוגמה. צה"ל בארגוני חירום בפרט, בכלל ו הפרעות נפשיות שונות בעולם התעסוקתי ובהתמודדות עם

 מטרות ביניים: 

 לזהות זיהוי ראשוני של תסמינים של הפרעות נפשיות שונות.  .1

 הפרטנית והמערכתית. לספק מענים ראשוניים ולהפנות לגורמי טיפול מתאימים במידת הצורך ברמה  .2

להכיר את ביטויים של התסמינים של ההפרעות השונות במערך ארגון חירום בכלל ובצה"ל בפרט   .3

 המשרתת בו.  ההאוכלוסייבהתייחס למאפייני הארגון ולמאפייני 

 

 הקורס  תיאור

  ויהביטבמסגרת עולם התעסוקה ואופן הקורס יעסוק בהיכרות עם מגוון הפרעות נפשיות שונות בהן ניתן להיתקל 

של  הארגון ושל המשרתים בו. יוצגו  םהייחודייבארגוני חירום ובצה"ל בפרט, תוך התייחסות למאפיינים 

קריטריונים להגדרת בריאות וחולי, בצד עקרונות סיווג ואבחון. עבור כל הפרעה יוצגו מודלים שונים המסבירים 

ת ואת הסיבות להן, דרכי זיהוי, גישות טיפוליות, והיבטים של תפקוד את דרכי התפתחות ההפרעות הנפשיו
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בארגון החירום של אנשים המתמודדים עם ההפרעה, תוך התייחסות לדרכים בהן כל הפרעה מקדמת את 

 התפקוד או מקשה עליו. 

שולב גם  הקורס ישלב לימוד תאורטי והרצאות של פסיכולוגים מומחים בתחומי הפסיכופתולוגיות השונות. ת

 קריאת ספרות תיאורטית ומחקרית על מנת להעמיק את ההבנה, האיתור והמענה.  

 

 (ייתכנו שינויים בסדר המפגשים) תוכנית הקורס

 נושא המפגש מס' מפגש 

 הגדרת פסיכופתולוגיה ומה מבחין בינה לבין נורמלי  -מבוא  1

 הפרעה פוסט טראומטית  2

 הפרעות מצב רוח   3

 הפרעות קוגניטיביות וקשב    4

 הפרעות פסיכוסומטיות   5

 הפרעות חרדה   6

 הפרעות אישיות  7

 סיכום   8

 

 מטלות הקורס 

 בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים להגיש עבודה שתשקף את הבנתם אודות ההפרעות הנפשיות שנלמדו.

 פירוט יימסר לקראת סיום הקורס. 

 

 דרישות הקורס

 נוכחות במפגשים, קריאת החומר הרלוונטי והגשת מטלת הסיום. 
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אזרחית עובדת .  ומנחת קבוצות מוסמכת  , פסיכולוגית חינוכית ותעסוקתית מומחית מדריכהד"ר מילי אולינובר
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