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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות( :היכרות עם הפילוסופיה של
הטיפול המשפחתי ,הכרת הגישות השונות ודרכי הטיפול הנגזרות מגישות אלו.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים( הקורס יעסוק בהבנת מושג המשפחה תוך הצגת מודלים
תיאורטיים ודינמיקה של המשפחה והנישואין .תודגש התפיסה המערכתית בהבנת מבנה
המשפחה ותהליכיה .תידון מערכת יחסי הגומלין בין התהליכים המשפחתיים לבין התפתחות
היחיד והסתגלותו ,תוך התיחסות לאספקטים של העברה בין-דורית .כן תודגש הגישה
הרואה פתולוגיה כביטוי של קושי או מסר של המערכת המשפחתית.
הקורס יקיף שיטות טיפול מערכתיות ,אסטרטגיות ופרדוקסליות .כמו כן תובא שיטת
התערבות משפחתית קיצרת מועד תוך שימת דגש על כוחות המשפחה ואופן איתורם וגיוסם.
הקורס גם יתייחס לאופן בו גישות והערכות מחקריות תורמות להבנת תהליכים ותוצאות
בטיפול.

מהלך השיעורים :הקורס יתבסס על קריאה ודיון של חומר תיאורטי ,הצגת וידאוטייפים
של טיפול ועל סימולציה של שיטות טיפול.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
 .1המשפחה כמערכת חברתית  -ארגון חוקים ,מבנה ,מערכות-תת מערכות ,גבולות.
 .2איפיוני מבנים משפחתיים  -גישות מערכתיות ודינמיות  -היחיד והכלל במשפחה.
 .3המשפחה  -תהליכי התפתחות  -המשכיות ושינוי.
 .4משפחה  -מציאות ,מיתוס ,סודות ,שקרים ,ציפיות ,העברה בין-דורית.
 .5פתולוגיה כמסר משפחתי.
 .6שיטות התערבות מבניות ואסטרטגיות.

. שיטות התערבות דינמיות וחוויתיות.7
. שיטות התערבות פרדוקסליות.8
. טיפול משפחתי קצר מועד.9
.טיפול זוגי מתוך ראיה של יחסי אובייקט.10
.Evidence based הבנת טיפול ותהליכיו מתוך גישה של.11
. נוכחות וקריאת מאמרים משבוע לשבוע: חובות הקורס.ג
 אין:דרישות קדם
: מטלות/  דרישות/ חובות
 ציון הבחינה יהווה את הציון. בסוף הקורס תתקיים בחינה:מרכיבי הציון הסופי
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