
 

  

  וטראומה מורכבת  דינמים של טראומה-הבטים פסיכו

  מרצה: ד"ר עומר לנס

  

 תכני הקורס

משבר,  דינמים המתקיימים במהלך  -ק בניסיון להבין את התהליכים הפזיולוגים והפסיכויעסוורס קה

ואופן השפעתם על התפתחות אישיות האדם תוך התמקדות  וטראומה של יחסים טראומה מתמשכת

שדה על ב ם/ןונ מניסילהביא  נהוכלת ים/ותהמשתתפ  ולי בהן.ך הטיפוהתהלי סוציאציהיבהפרעות זהות, ד

נתמקד בתהליכי העברה והעברה נגדית  בשטח.  ם/ןלהעשיר את מגוון ההתערבויות העומדות לרשותמנת 

  ומה מורכבת. אוסט טראומה וטרבטיפול במתמודדים עם פ

  

ם, שיהיו זמינים עבורם לאורך הקלטות המפגשילפים יקבלו את הקישורים הקורס יועבר בזום והמשתת

  שלושה חודשים. 

  

  ר השני במכללה האקדמית תל חי, חה בהתואתחום משפראש ס, לנ "ר עומר דמרצה: 

  מנהל שותף בבה"ס לפסיכותרפיה דעת. מדריך צוותים טיפולים                               

  

  מטרות הקורס: 

 אפיזודית, טראומה מתמשכת וטראומה של יחסים. ומהאטרמשבר, הבנה והמשגה מבחינה בין  .1

 חס ומה השונים בהתיידינמים של סוגי הטרא-המשגת התהליכים הפסיכו .2

  זהות, מודעות)  כרון,מן, זבסוגי רצפים שונים (רצף של ז יעהלקר

המשגת התהליכים הפיזיולוגים בדגש על פגיעה בתהליכי זיכרון, המתרחשים במצבי טראומה  .3

 מה של יחסים. ו אמתמשכת וטר

 CPTSDפעת תהליכי הטראומה על התפתחות דינמית לגבי אופן הש-הבנה פסיכו .4

ליכי התפתחות תה על CPTSD יזיולוגים והנפשים המאפייניםכים הפהשפעת התהלילגבי הבנה  .5

 וכשלים התפתחותים באישיות האדם, דוגמת הפרעת אישיות גבולית (תהליכים דיסוציאטיבים,

 .ם קורבנים)חזור יחסישי פן,הזדהות עם התוק

 תאריכים: ב 17:30 – 14:00השעות  יןבהקורס יתקיים בזום   .6
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2. 12/9/22 

3. 19/9/22 

4. 24/10/22 

5. 31/10/22 

 18:15מפגש ארוך עד  -14/11/22 .6

 18:15מפגש ארוך עד  21/11/22 .7

8. 28/11/22 

  

  

  ם חודשי 3זמינות לאורך בנוסף, התלמידים יקבלו הקלטות של המפגשים שיהיו 

  



 

  

  

  תאור תכני המפגשים 

, פוסט טראומה ופוסט טראומה ומהארות של לחץ, משבר וטרהגד -מפגש ראשון .1

  של התאוריה של ויניקוט.  . קריאת מאמר העוסק במושגי היסודמורכבת

 הכרות עם המושגים של ויניקוט דרך המאמר. המשך ה -מפגש שני .2

משבר   פייניםם והמשפחתיים המאהפסיכולוגיתהליכים תיאור ה -מפגש שלישי .3

 ה התאוריה של ויניקט ס ההמשגות שמציע, על בסיוטראומה

, תוך פשי ובהבט הגופנימאפיינים של זכרון טראומטי, בהבט הנ -מפגש רביעי .4

 התיחסות לסוגים של פגיעות בזכרון ולתהליכים הפיזיולוגים של טראומה 

 הדיסוציאטיביהרצף ל פיצול וששונים תהליכים תאור   .5

 שורדי טראומה מורכבת נגדית בעבודה עם  א: העברה והעברהקריאת מאמר בנוש .6

 ) פאליתו  אנאליתהמשך עבודה על המאמר. סוגי אלימות שונים (אלימות אורלית,  .7

   מזוכיסטיות.-מיקות יחסים אלימות וסאדומאפיינים של דנ  .8
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