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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

בקורס נסקור ונדון במגוון גישות לטיפול משפחתי 
(הגישה המערכתית, האסטרטגית, הבין דורית, 

הנארטיבית וההתייחסותית) ונתלבט בדרכים בהן ניתן 
ליישם גישות אלה בהתמודדות של משפחות הפונות 

 לטיפול.

 

 

 תאור הקורס: 
 

ארגון חוקים,  -המשפחה כמערכת חברתית          .1
 תת מערכות, גבולות.-מערכותמבנה, 

גישות מערכתיות  -איפיוני מבנים משפחתיים          .2
 היחיד והכלל במשפחה. -ודינמיות 

המשכיות  -תהליכי התפתחות  -המשפחה          .3
 ושינוי.

מציאות, מיתוס, סודות, שקרים,  -משפחה          .4
 דורית.-ציפיות, העברה בין

 סר משפחתי.פתולוגיה כמ         .5

 שיטות התערבות מבניות ואסטרטגיות.         .6

 שיטות התערבות דינמיות וחוויתיות.         .7

 שיטות התערבות פרדוקסליות.         .8

 טיפול משפחתי קצר מועד.         .9

 טיפול זוגי מתוך ראיה של יחסי אובייקט.       .10

ה הבנת טיפול ותהליכיו מתוך גיש       .11
 .Evidence based  של

 

 

 דרישות קדם: 
 

 אין

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
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 . נוכחות חובה1

 . קריאה שוטפת2

 . עבודת סיכום3

 . תרגיל צפייה4

 . הכנת ג'ינוגרם אישי5

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

  ציון מספרי
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 Family therapy   
) הן הצהרות learning outcomes* תוצרי הלמידה (

במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף המציינות 
תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים 

של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית 

 . לחץ כאן האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
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