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 מטרות הקורס: .א
 

ם בעבודה עם ילדים בתהליך שיקום ומשפחתם. מטרות הקורס להציג בפני הסטודנטים אספקטים מרכזיי
הקורס יכלול הבנה של מושגי יסוד של בהתפתחות נורמטיבית תוך התייחסות לתהליכים התפתחותיים 

מקבילים בקרב ילדים עם מגבלות קוגניטיביות או מוטוריות, מולדות או נרכשות. בקורס יוצגו מודליים 
תית עם מצבי דחק בכלל, ועם מחלה של ילד בפרט. תיאורטיים העוסקים בדפוסי התמודדות משפח

דפוסים אלו ישמשו לניתוח והבנת התהליכים של התמודדות ילדים והוריהם עם הקשיים הקשורים 
בתהליך השיקום, במצבי משבר, לחץ ואובדן. נדון בהתמודדות של הורים לילדים עם נכויות מולדת 

מטית. נעמוד על המשותף והשונה בין ההתמודדויות ובהתמודדות של הורים לילדים עם עלי נכות טראו
הללו מנקודת מבט של הילד ושל בני משפחתו. בנוסף, חלק מהקורס יוקדש ללימודי גישות להערכה 

 והתערבות מעשית בעבודה עם ילדים ובני משפחתם.
 
 
 אור הקורס:ית .ב
  

 הקורס יעסוק בתכנים הקשורים לתהליכי שיקום בילדים ובמשפחותיהם.

 יושם על לימוד גישות תיאורטיות והתנסות בכלים ישומיים במפגש עם ילדים ומשפחות בשיקום. הדגש

 
 אין דרישות קדם: .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 .וכחות חובה וקריאה של חומר הלימוד המלווה את התכנים בקורסנ
 

 עבודת בית ומבחן מסכם
 מטלת בית  100%:מרכיבי הציון הסופי  .ה
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