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            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
 

, מטרות הקורס היא עבודה עם הוריםחייב לכלול גם טיפול בילדים הטוענות כי לאור גישות עכשוויות 
ם המלווה עבודה עם ילדים.  לתת סקירה תאורטית ולהציג גישות התערבות קליניות בעבודה עם הורי

נסקור גישות המתמקדות בהדרכת הורים, שיטות התנהגותיות, גישות פסיכודינמיות וגישות המבוססות 
על תיאוריות הממוקדות בשיפור מיומנויות הוריות או יכולות רפלקטיביות.  נתייחס גם לשאלות העולות 

ם אתיים הקשורים בסודיות ובשאלה "מיהו בעבודה טיפולית עם הורים, כגון החוזה הטיפולי, נושאי
המטופל" ונתייחס לגישות קצרות טווח לעבודה עם הורים.  הסטודנטים יציגו מקרים של עבודה עם 

 הורים שידונו בשיעור. 
 
  :תוכן הקורסב. 

 לקורס ארבעה חלקים
 א. הצגת גישות שונות לעבודה טיפולית עם הורים

 דה עם הוריםב. טכניקות טיפוליות וסוגיות בעבו
 ג. זוית התפתחותית על עבודה עם הורים מינקות להתבגרות

ד. עבודה עם הורים במצבים פסיכופתולוגיה שונים: כגון גרושים, ילדים בסיכון רפואי, ילדים במצבים 
 של הזנחה והתעללות, פסיכופתולוגיה הורית .

 
 :חובות הקורסג. 

 רים בשיעור ולכתוב עבודה מסכמת על אחד הנושאיםהסטודנטים יתבקשו להציג עבודה טיפולית עם הו
 

 דרישות קדם:     
 קורס בסיס בפסיכותרפיה ועבודה עם הורים במשך זמן הקורס

 
 השתתפות בשיעוריםחובות / דרישות / מטלות: 

 
 :(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 

 תצפית על ראיון חולה
 

 ביבליוגרפיהד. 
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