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סוג הקורס :שיעור )בחירה(

שנת לימודים :תשע"ג

היקף שעות2 :

סמסטר :א'

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס :להציג בפני הסטודנטים אספקטים מרכזיים בעבודה עם ילדים
בתהליך שיקום ומשפחתם .בנוסף ,חלק מהקורס יוקדש ללימודי גישות להערכה
והתערבות מעשית בעבודה עם ילדים ובני משפחתם ,בתהליך שיקום.

ב .תוכן הקורס :הקורס יכלול הכרות עם מושגי יסוד בהתפתחות נורמטיבית תוך
התייחסות לתהליכים התפתחותיים מקבילים בקרב ילדים עם מגבלות קוגניטיביות או
מוטוריות ,מולדות או נרכשות

מהלך השיעורים :שיעורים פרונוליים מלווים בהרצאות אורח מאנשי מקצוע בכירים
מתחום שיקום ילדים .סיור במסגרות שיקומיות לילדים

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס' שיעור

נושא ההרצאה

1

הרצאת פתיחה :שיקום ילדים –

קריאה נדרשת

אספקטים
2

אבני דרך בהתפתחות
נורמטיבית – סקירה כללית

3

נכויות התפתחותיות :הרצאת
אורח

4

נכויות נרכשות :הרצאת אורח

נושא  2רשימה ביבליוגרפית

5

חווית ההורות -המשגות

נושא  5רשימה ביבליוגרפית

תיאורטיות ,ממצאים מחקריים,
ותובנות חדשות לגבי חוויית
ההורות ותהליכי שינוי בהורות
בשלבים השונים של התפתחות
הורה והילד
6

מושגי יסוד בהתמודדות במצבי

נושא  6רשימה ביבליוגרפית

בריאות ,משבר וחולי ) stress,
(coping, wellbeing, resilience,
7

דחק וחולי במשפחה – מודלים

נושא  7רשימה ביבליוגרפית

משפחתיים העוסקים
בהתמודדות משפחתית עם
מצבי דחק
8

דילמות וקשיים בהתמודדות

נושא  8רשימה ביבליוגרפית

הורית עם מחלה כרונית/
נכות מולדת אצל ילדם +
סרט
9

דילמות וקשיים בהתמודדות

נושא  9רשימה ביבליוגרפית

הורית עם נכות נרכשת אצל
ילדם  +דיון
10

סיור גן שיקומי

11

אמונות ,תפיסות ומשמעות

נושא  11רשימה ביבליוגרפית

המחלה בקונטקסט משפחתי
רחב יותר –העברה בינדורית
)ג'נוגרם(
12

 :Case Formulationאבני דרך

נושא  12רשימה ביבליוגרפית

בבניית תוכנית הערכה
והתערבות בתהליך השיקום
בילדים
13

סיכום  +סיור מחלקת שיקום ילדים תה"ש

: חובות הקורס.ג
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ות בקורס יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית/ המשתתפים: מטלות/  דרישות/ חובות
.ומחקרית העוסקת באספקטים מרכזיים בשיקום בילדים ובפסיכותרפיה בילדים
10% , מטלת כיתה30% , בחינה בסוף הקורס60% :(מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי
.השתתפות פעילה וניהול דיון

:(רשות/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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