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  וטיפול תאוריה: האישיות הפרעת והתפתחות נפשית טראומה: לקורס סילאבוס

  ד"ר לימור שפר ,קינן סולציאנו ענת' גב: מרצים

 ,  החל13:00-16:15בין השעות  ', ה בימי, שבועיים מפגשים 13 לאורך הניתנים, נפרדים שעורים 2 מ מורכב הקורס

  .14.1.16  'ה יום ועד 15.10.15  'ה מיום

  :1 שעור  

  -מקורות הטראומה במבנה הנפש 
גישות דינאמיות בתיאוריה וטיפול 

  בטראומה הנפשית
  

  קינן-סוליציאנו ענת' גב: מרצה

  
  

  

  :2 שעור

 תאוריות פ"ע הנפשית בהתפתחות ופתולוגיה תקינות
  .יחסי אובייקט

  

  ד"ר לימור שפר:  מרצה

  13:00-14:30  14:30-14:45  14:45-16:15  

  1מפגש 
15.10.15  

  הפסקה  DSM5 ה ועד מפרויד? טראומה מהי
  

 תקינות: קונפליקט לעומת דפיציט של פסיכופתולוגיה
  .האגו בהתפתחות ופתולוגיה

  2מפגש 
22.10.15  

  הפסקה  הפנימי והעולם חיצוניים אסונות
  

  .האגו מבנה והתפתחות המופנמים האובייקט יחסי

  3מפגש 
29.10.15  

 על והשפעתם טראומטיים רועיםיא
  סימבולית החשיב

  הפסקה
  

  האגו מבנה והתפתחות ההגנות מערך איכות

  4מפגש 
5.11.15  

  הפסקה  אובייקט ויחסי טראומה
  

 ומנגנונים תהליכים בעיבוד שיבוש לעומת תקינות
  .הסכיזופרנוידית בעמדה

  5מפגש 
12.11.15  

 ובנייה האגו עוות,  מצטברת טראומה
  האנליטית בסיטואציה מחדש

  הפסקה
  

 הסכיזופרנוידית מהעמדה במעבר שייםנפ תהליכים
  כאוניתיהד לעמדה

  6מפגש 
19.11.15  

  הפסקה  אובייקט ויחסי טראומה
  

 מהחושי המעבר: ביון פ"ע החשיבה התפתחות
  .והדעת לחשיבה והדיחפי

  7מפגש 
26.11.15  

  הפסקה  הטראומה בפתרון ההזדהות תפקיד
  

 ראשונית  רגשית ותקשורת  הכלה, השלכה
  .התקינה יתהנפש בהתפתחות

  8מפגש 
3.12.15  

 נפשית טראומה – להיות ולא להיות
  ודיסוציאציה

  הפסקה
  

 פ"ע" עצמי"ה התפתחות": להיות לא או להיות"
  .ויניקוט. ד של התאוריה

  9מפגש 
17.12.15  

 העברה דיסוציאטיביים תהליכים
  נגדית והעברה

  הפסקה
  

 ויניקוט של התאוריה פ"ע "עצמי"ה התפתחות
", המאפשרת הסביבה, "לעצמאות מתלות): המשך(

  .הנפשית בהתפתחות האינטגראציה ותהליכי

  10מפגש 
24.12.15  

: השפות בין בלבול: מינית טראומה
  התשוקה ושפת הרוך שפת

  הפסקה
  

" האמיתי עצמי"ה):המשך( ויניקוט של התאוריה
 בהתפתחות הישרדות לעומת חיות": הכוזב העצמי"ו

  הסובב עם היחסים

  11מפגש 
31.12.15  

 מצבים של קלינית והערכה ראיון
  טראומטיים פוסט

  הפסקה
  

 קביעות ולעבר מוקדמים סימביוטיים מיחסים
 – הספראציה בתהליכי     וכישלון הצלחה: אובייקט

  מאהלר. מ של התאוריה פ"ע אינדיווידואציה

  12מפגש 
7.1.16  

 בנפגעי הפסיכודינאמי הטיפול
  טראומה

  הפסקה
  

 לאורך אינדיווידואציה- הספראציה תהליכי תהפוכות
  .החיים מעגל

  13מפגש 
14.1.16  

 קוגנטיביות בגישות טיפול שיטות
ממושכת  חשיפה: התנהגותיות

  מקרה ותיאור

  הפסקה
  

 כשיבוש פסיכופתולוגיה: ואינטגראציה סיכום
 כתהליך הנפשי והטיפול, ההתפתחות בתהליכי

  התפתחותי

  


