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 מכללת הגיגהה 
 

 מניעה וטיפול, אבחון: PTSD-ל  ASR-מ 

 :המכללה אודות

מכללת הגיגהה הינה מכללה ללימודים רב תחומיים במסלולים חוץ אקדמים הנלמדים במסגרת תעודה 

. הלימודים הבין תחומיים מהווים הכשרה לאנשי מקצוע בשיטות אבחון וטיפול מתחומים נוספים . בלבד

מעמיקות וכוללות כלים שיאפשרו להתמודד עם האתגרים , תכניות הלימוד עומדות בסטנדרטים גבוהים

 .שביישום הרפורמה בפסיכיאטריה

 :קהל יעד
, הסיעוד בתחומי ועאנשי מקצ, ס"עו ,(.M.D) רופאים, מתמחים ומומחים פסיכיאטרים, רופאי משפחה

, מטפלים משפחתיים, שיקומיים וחברתיים, חינוכייםרפואיים , , פסיכולוגים קליניים, קרימינולוגים
ריפוי בעיסוק ונציגי מקצועות בריאות נוספים בעלי תואר ראשון , מטפלים באומנויות, קלינאי תקשורת

 .במסגרות מוכרותבעלי ניסיון בטיפול , ל"לפחות באחד מהתחומים הנ
 

  : מטרת הקורס

 .  PTSDחשיפה למושגי יסוד והתפתחות האבחנה המוכרת כיום כ .1

הערכה והתערבות בבריאות הנפש מול מצבי דחק וסקירת ההתפתחות והתהוות  עיסוק בהיווצרות, .2

( . הסקירה תיעשה תוך עיסוק בד PTSD( ועד תחלואה כרונית )ASRהתחלואה משלבים אקוטיים )

יעסוק בקריטריונים אבחנתיים, תחלואה נלווית  בתחלואה כרונית ובהתערבות אקוטית. הקורסבבד 

ואבחנה מבדלת. יינתנו כלים להערכה במצבים אלו לצד דרכי התערבות בהתאם לזמן שחלף 

 מהאירוע והסימפטומים המוצגים.

ם, כמו כן הלמידה תיעשה באמצעות החומר התיאורטי ובאמצעות דוגמאות קליניות של המרצי .3

 יתארחו מרצים מומחים בתחום הטיפול בדחק בשלביו השונים. 

 :תנאי קבלה

 תואר אקדמי ולימודי תעודה עם זיקה לחומר הנלמד 

  ראיון אישי 

 :מבנה הקורס

 20:00 - 17:00: בין השעות' ביום ד, אחת לשבוע, מפגשים  10
 ת"פ 1הלסינקי ' רח, במרכז לבריאות הנפש גהה, במכללת הגיגהה

הקורס יחשוף בפניי החניכים שיטות טיפול מקובלות ומומלצות כיום בתחום אך אינו מהווה הכשרה 
 . קלינית לטיפול בשיטה ספציפית

 

 :דרישות הלימודים

  ,חלקו חובה וחלקו להעשרה.במהלך הקורס תידרש קריאת חומר מקצועי 

 .בסיומו יתקיים מבחן 
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 :תכנית הלימודים

  חשיפה למושגי יסוד בהיווצרות, הערכה והתערבות בבריאות הנפש מול תכנית הלימודים כוללת
( ועד תחלואה כרונית ASRמצבי דחק וסקירת ההתפתחות והתהוות התחלואה משלבים אקוטיים )

(PTSD . ) 

  .הסקירה תיעשה תוך עיסוק בד בבד בתחלואה כרונית ובהתערבות אקוטית 

 טה ספציפית. הקורס  אינו מהווה הכשרה קלינית לטיפול בשי 

 .י שני המרצים אלא אם נכתב אחרת"השיעורים יועברו ע*

 : 1שעור 

 . משימות ומטרת הקורס, הצגת מבנה, חניכים \מנחים -הצגה עצמית

 .נוירוזת מלחמה, מלחמת העולם הראשונה; י פרויד"טראומה עפ. מבוא בראייה היסטורית

 :  2עור יש

/  PTSD, קורבנות אונס, מלחמת וייטנאם": טראומה"המשך סקירה היסטורית בהתפתחות מושג 

PTCD התפתחות קריטריונים אבחנתיים  . 

 1לבנון -ישראל

 :3עור יש

 ICD – 10-התפתחות התסמונת על ציר הזמן בהתאם ל: מאירוע טראומטי לפוסט טראומה כרונית

. ASR ,ASD ,PTSD ,Chronic PTSD Onset delayed PTSD, –  וקריטריונים אבחנתייםמאפיינים  . 

 : 4שעור 

 . אשכולות הסימפטומים ועוצמתם, אירוע טראומטי:  DSMתסמונת פוסט טראומטית בראי  

 :5עור יש

הפרעות אישיות / קווי (, חרדה, דכאון)מצבים נלווים , אבחנה ואבחנה מבדלת: סוגיות האבחון

, תפקוד)שאלונים שכחים . אינטייקדגשים לביצוע . PTSD .COMPLEX PTSDוהשפעתם על ביטויי 

 (.CAPS, דכאון

  :6שעור 

 בריפינג-שאלת רלוונטיות הדה .דרכי התערבות וטיפול –שלב אקוטי 

, רציונל – EMDR, טיפול דינאמי ממוקד טראומה(, PE-ו) CBT –סוגי טיפול  –שלבים מתקדמים 

 . שיקולי בחירה בסוג הטיפול ועקרונות

  :7שעור 

 . דוגמא קלינית, אופיר לוי בנושא דיסוציאציה בחוויה הפוסט טראומטית  . דר; הרצאת אורח 

 :8שעור  

 ,ר משה פרחי"ד, הרצאת אורח

רצאה על ה :עקרונות משרד הבריאותואת  תפישות עדכניות על היווצרות טראומה ויצירת חוסןיציג 

 י העקרונות כפי שמומלצים ע״י משרד הבריאות "התערבות מניעתית עפ

 . כהכנה לסיכום אינטגרטיבי של החומר הנלמד בקורס" ואלס עם באשיר"צפייה בסרט : 9שעור 

 מבחן, סיכום אינטגרטיבי :10שעור 
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 :מרציםאודות ה

סיים לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית במסגרת לימודי , ס"בעל תואר שני בעו: צפריר סנדרוביץ

וכיום ראש מדור בריאות הנפש בלשכת הגיוס תל ן "שנים קב 13. ש"ס לרפואה בב"המשך של ביה

במסגרת תפקידיו הכשיר מפקדים וטיפול . ן באוגדה וביחידות אחרות"בעבר מילא תפקידי קב. השומר

 . במכללת תל חי , ל שעסק בתחום"השתתף והציג בכנס בינ, בנפגעי דחק

 

ם בלימודי פסיכותרפיה דינמית תלמיד כיו, שנה 17ן מזה "קב, ס"בעל תואר שני בעו :סרגיי זוסמנוביץ

 . א"ס אוניברסיטת ת"ס עו"בי, בלימודי המשך

בעבר מילא תפקידים שונים במסגרתם . ראש מדור בריאות הנפש בלשכת הגיוס ירושליםיום כמשרת כ

מטפל , ן אוגדה "ביניהם קב, סטיפול פרטני וקבוצתי עסק בטיפול ראשוני ומתמשך בפוסט טראומה

 . ומטפל ביחידה לתגובות קרבבעמדת טיפול קדמית 

 :מומחים בתחום הטיפול בדחק בשלביו השונים, אורחיםמרצים 
כיום , ן בתפקידים שונים בהם מפקד המחלקה לתגובות קרב"שירת בברה, ל "סא    - אופיר לוי ר "ד

 .א"ת, ס "בעוס ומנהל התכנית ללימודי פסיכותרפיה בלימודי המשך "ס לעו"מרצה בבי
 
מסלול לחץ וטראומה  –ראש מסלול לימודים אותו פיתח , מרצה במכללת תל חי  - ר משה פרחי"ד

ן המשמשים כיום "שותף לניסוח עקרונות המג. ס במכללת תל חי"ס לעו"העוסק בטיפול בטראומה בבי
 . הבריאותל לטיפול בדחק ושותף בניסוח עקרונות הטיפול בדחק כפי שאומצו במשרד "בצה

 

 . מלווה את אישור התכנית, פסיכיאטר וממונה מקצועי על תכנית הלימודים בהגיגהה -ר אודי ברגר"ד

 :שכר לימוד
 (לימודהבשכר ל ולדמי רישום )כ₪  100

  שכר לימוד₪  1150
 לעובדי כללית  שכר לימוד₪  500
 לעובדי גהה שכר לימוד ₪  350

 
 הנוכחות של המשתתף הינה חלקית בקורס .אין תשלום חלקי של שכ"ל גם אם 

 
 :הנהלת המכללה

 פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה -נשיא המכללה
 פרופ' אלן אפטר  -דיקאן המכללה

 פרופ' אבי ויצמן , מנהל יחידת המחקר, המרכז לבריאות הנפש גהה -רכז אקדמי
 

 לפרטים נוספים ורישום יש לפנות לרכזת המכללה:
 6861011-054או  9258440-03, בטלפון:  15:00-08:00שרון זרחיה , בימים א עד ה בין השעות 

szrachya@clalit.org.il  
 

 
 נשמח לראותכם בין תלמידנו
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