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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
 

 ניתכרו מחלה עם המשפחה התמודדות על כולל מבט יות/לסטודנטים להקנות הקורס מטרת

 משפחה בבני הקליני הטיפול מיומנויות את ולפתח מחבריה אחד של פיזית נכות או/ו

 . אלו חיים מצבי עם המתמודדים

 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 
 

יעשה ניסיון לבחון  ולהבין את  -דורית: הורים, בני זוג, ילדים -בהתבסס על המערכת התלת
ה לבין הפרט בעל המחלה הכרונית או הנכות מערכת היחסים ההדדית בין חברי המשפח

הפיזית. מושגי יסוד של דינמיקה משפחתית כגון: חילופי תפקידים, דפוסי תקשורת, מאזני 
כוח, סגנונות של פתרון קונפליקטים וקואליציות משתנות, ישמשו לניתוח והבנת התהליכים 

 ומחוצה לה.   של התמודדות היחידה המשפחתית  עם קשיים ובעיות בתוך המשפחה 
, מחבריה באחד) Care giving( טיפול עם המתמודדת במשפחה להיווצר העלולות בעיות

 בכושר העוסקים ומודלים תיאוריות על בהתבסס ינותחו, כרונית מחלה או נכות בעל
 חלק, בנוסף. ואובדן משבר, לחץ במצבי והמשפחה הפרט של)  Resilience( העמידות

 .מעשיות טיפוליות גישות מודללי יוקדש בקורס  מרכזי
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 ראו בטבלה. -(חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 
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