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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

עם ילדים בתהליך שיקום ומשפחתם. הקורס יכלול הבנה של מושגי מטרות הקורס להציג בפני הסטודנטים אספקטים מרכזיים בעבודה 
יסוד של בהתפתחות נורמטיבית תוך התייחסות לתהליכים התפתחותיים מקבילים בקרב ילדים עם מגבלות קוגניטיביות או מוטוריות, 

בי דחק בכלל, ועם מחלה של ילד מולדות או נרכשות. בקורס יוצגו מודליים תיאורטיים העוסקים בדפוסי התמודדות משפחתית עם מצ
בפרט. דפוסים אלו ישמשו לניתוח והבנת התהליכים של התמודדות ילדים והוריהם עם הקשיים הקשורים בתהליך השיקום, במצבי משבר, 

וד על לחץ ואובדן. נדון בהתמודדות של הורים לילדים עם נכויות מולדת ובהתמודדות של הורים לילדים עם עלי נכות טראומטית. נעמ
המשותף והשונה בין ההתמודדויות הללו מנקודת מבט של הילד ושל בני משפחתו. בנוסף, חלק מהקורס יוקדש ללימודי גישות להערכה 

 והתערבות מעשית בעבודה עם ילדים ובני משפחתם.
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 דרישות קדם: 
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 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

 מטלת בית 30%  בחינה בסוף הקורס, 70%

 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

  המשתתפים/ות בקורס יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית ומחקרית העוסקת באספקטים מרכזיים בשיקום בילדים ובפסיכותרפיה בילדים.

 
 



 ביבליוגרפיה: 
 

 בהתאם לטבלה המצורפת

 
 

 שם הקורס באנגלית: 
 

 Psychological aspects in Pediatric Rehabilitaion    
) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי learning outcomesדה (* תוצרי הלמי

הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית 
 . לחץ כאן האקדמית בקורס. לפרטים נוספים 

 

 
 

 
  . לחץ כאן ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 
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