
    

 

 

 

 אקדמיה בכיכר

  20.5, החל מה יוני-מאימועד :       פ"אתששנת לימודים: 

 גודמןוולף ד"ר משה פרחי, עירית  שם המלמד/ת: 

  מחוסר אונים לתפקוד יעיל ומועיל רס: שם הקו

 

  :מיקום הקורס 

  . מתנ"ס ראש פינה

 

  :יום ושעה קבועים 

 17:00-19:00בשעות   ימי חמישי

 :תיאור מפורט של הקורס ומטרותיו 

 

 

 :תאריך ונושא לכל מפגש  לימודי 

 מפגש ראשון  : 

 תיחת הקורס פ 

  אימפרוביזציה של שחקנים 

 פתרונות של הקהל , התנסות וחשיבה עליהם   –מקרי חרדה אותנטיים לתקופה 

  היכרות בינאישית ומחשבות על דגשים לקורס 

  שני מפגש  : 

  הצורך  –תמונת מצב והערכת מצב, הגדרת טראומה כפרשנות, הבניית עיקרון ראשון

 הפעילות יעילה.  

 ( ובין הפרהפרונטל קורטקס  )יחסי הגומלין בין האמיגדלה )מרכז הרגשprefrontal 

cortex  - .מרכז הלוגיקה( הבניית עקרון שני: הצורך בתקשורת קוגניטיבית 

  

 סימפטטית -המערכות הסימפטטית )מערכת החירום|( והפרה: הזיכרון הטראומטי

היווצרות   -רגיעה( והקשרן למערכות החישה במצבי שגרה וחירום -)מערכת השגרה

 ראשונית של מחשבות חודרניות.

 השלישי: הצורך בהבניית האירוע והדגשת סיום האיום.הבניית העיקרון 

 

 תחושות הבדידות במצבי דחק והצורך בביצוע מחוייבות לנפגע

 חיבור הנקודות והצגת מודל מעש"ה 



    

 

 

 

  

  המשך קשת תסמיני תגובת הדחק החריפה: חוסר התמצאות, קיפאון, ניתוק, סערה– 

 וסגנונות התערבות בכל אחד מתסמינים אלו

 ניתוק חלקי כמנגנון עיקרי בתפקודים בעצימות גבוהה 

 

 פיענוח תיאורי מקרה על בסיס תפיסות מודל מעש"ה 

 

  לא מה שחשבנו: מודלים שונים להבנת החוסן: מיקודי שליטה,  –החוסן המנטאלי

 משאבי התמודדות, משוואת מאמץ והצלחה , החוסן הפיזיולוגי והקשרו לחוסן המנטאלי.

 

 הסיוע למסייעים והפחתת שחיקה במצבים של פעילות מתמשכת בעצימות גבוהה 

 

 
 :פרטי התקשרות עם המלמד/ת בקורס 

  ד"ר משה פרחי  

moshefar@telhai.ac.il 

 

 עירית וולף גודמן 

iritwg@hotmail.com 

 

 

  כולל הנחיות ולוחות זמנים, אם יש(:תיאור מפורט של מטלת הקורס המשותפת( 

 

  לפי כללי הכתיבה האקדמיים המלאים(:ביבליוגרפיה( 

 

  עזרים ללמידה עצמאית 

 :נא לצרף(ם יש לינק לסרט, הרצאה מוקלטת, אירוע רלוונטי, )א

 

  חברתית כפרויקט מתמשך לאחר סיום הקורס  עשייה –לקורס  המשךתוצר   

 (  )שותפים פוטנציאליים להמשך עשייה ; תחומים בהם ניתן לפעול;

 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!
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