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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

עם מכלול האספקטים של המושג "שיקום". בקורס יידונו  להפגיש את הסטודנט/ית
עקרונות הפילוסופיה השיקומית ומטרות הטיפול הפסיכולוגי עם נושאים הלקוחים 
מתחיקה, כלכלה ומערכות ארגוניות. בנוסף, יתואר מבנה השקום בישראל ויודגמו 

והאתיקה  השירותים והמוסדות השונים העוסקים בנושא. דגש מיוחד יושם על הערכים
המנחים את הפסיכולוג/ית השיקומי/ית במערכות השונות ובטיפול באוכלוסיות 

שיקומיות שונות. הקורס יכלול, במידת האפשר, סיורים במוסדות שיקום והסברים מפי 
  הפסיכולוגים/יות השיקומיים/יות במקום.

 

 

 תאור הקורס: 
 

 נושאי הקורס

 השיקומית: מודלים וגישות שונות. מושגי יסוד בשיקום והפילוסופיה 1

 . ארגון מערכות השיקום בישראל והחקיקה בתחום2

  . עמדות כלפי אנשים עם נכויות: התמודדות עם חברה מגבילה3

 ערכים ותפיסות עולם -. להיות פסיכולוג/ית שיקומי/ת 4

 

 

 דרישות קדם: 
 

  אין

  

 

 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

בקורס יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית ומחקרית. בנוסף להרצאות  המשתתפים/ות
יתנהלו דיונים קבוצתיים בנושאי חומר הקריאה. כל אחד מהמשתתפים/ות יהיה 

  אחראי לניהול אחד מדיונים אלו. הקורס יכלול מרצים אורחים וסיורים.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 רפרט. 30%בחינה בסוף הקורס,  70%

 
 

 ביבליוגרפיה: 
 

 . מושגי יסוד ומודלים וגישות שונות1
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 Introduction to Rehabilitation Psychology   
) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים learning outcomes* תוצרי הלמידה (

צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של 
הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה 

 . לחץ כאן מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
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