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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
בקורס זה נתמקד בעקרונות התיאוריה המערכתית ויישומה בהבנת קשיים של יחידים ומשפחות .נסקור מגוון
גישות לטיפול משפחתי וזוגי )הגישה המערכתית ,יחסי אובייקט ,EFT ,אינטגרטיבית( ונדון ביישום גישות אלה
בפרקטיקה ,תוך מתן דוגמאות קליניות מטיפולים זוגיים ומשפחתיים.
תיאור הקורס:
 .1סקירת התיאוריות המרכזיות לטיפול משפחתי.
 .2הגישה המערכתית לטיפול משפחתי.
.3

תיאורית יחסי אובייקט לטיפול משפחתי.

 .4תיאוריה ממוקדת רגשות לטיפול משפחתי.
 .5תיאוריה אינטגרטיבית לטיפול משפחתי.
 .6בעיות ספציפיות במשפחות.
 .7הגישה ההתייחסותית לטיפול משפחתי.
 .8מחקר לגבי טיפול משפחתי.
דרישות קדם:
אין
חובות  /דרישות  /מטלות**:
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות חובה
 .2קריאה שוטפת
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:שם הקורס באנגלית
A system approach to family psychotherapy
( הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוףlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה, תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע.תקופת הלימוד בקורס
.  לפרטים נוספים לחץ כאן.שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
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.  לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
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