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 "מין גיל כזה" הבטים חברתיים ורגשיים של גיל ההתבגרות  129-1-0318

 ד"ר אורטל סלובודין :המרצה שם

13-14ימי ד'   שעות קבלה: 
 

 :ההוראה יעדי
 

 
 

 :לימודים פרשיות
 

 

  *הקורס ציון והרכב דרישות
 

 
 

 : ביבליוגרפית רשימה

 :עברית
 

100 % - 

- 

100% - 

 ** הסופי בציון משקל

 עבודה מסכמת

 כ"סה

  גיל ההתבגרות: הגדרות ומאפיינים 1: שיעור

 תרבותי-התבגרות בהקשר חברתי  2:רשיעו

  גיבוש זהות: 3-4 שיעור

 התפתחות תפיסת המיניות  5: שיעור

 מתבגרים  -יחסי הורים :7-6שיעור 

 יחסים חברתיים :8שיעור 

 מתבגרים וגבולות :10-9שיעור 

נפוצות בגיל  בעיות נפשיות: 11-12שיעור 
 תבגרות הה

 במערכת החינוך  תקשורת עם מתבגרים והוריהם 13: שיעור

 ברצף הבנת משמעותםוהחברתיים של גיל ההתבגרות ו היא היכרות עם המאפיינים הרגשייםטרת הקורס מממטרת הקור

המתרחשים בגיל   ,והחברתיים . הקורס יעסוק בשינויים הגופניים, הקוגניטיבייםהאנושית תפתחותהה  

דגש מיוחד יינתן לתהליכי גיבוש זהות  יחסי המתבגר עם סביבתו. בגיל ההתבגרות ובהשלכות שלהם על  

ב מתבגרים תרבותי של ימינו. בנוסף, הקורס יסקור את הבעיות הנפשיות הנפוצות בקר -בהקשר החברתי  

 )למשל, דיכאון, התמכרויות, הפרעות בדימוי הגוף( וידון בדרכי תקשורת יעילות עם מתבגרים

  והוריהם. 

 

 

 דגש מיוחד יינתן לתהליכים של עיצוב

 של ימינו.תרבותי  -זהות בתוך הקונטסקט החברתי



גבולות בגיל (. הסתכלות משפחתית על נושא גבולות בגיל ההתבגרות. בתוך: דויטש, ח. 1990אליצור, י. )

 ירושלים: מכון סאמיט. ההתבגרות.

אשכנזים ובין קבוצות גיל. (. זהות אתנית וסטריאוטיפים בישראל: הבדלים בין מזרחים ו2011בוקובזה, ג' )

  .633-607, 31חברה ורווחה, 

בעיות נבחרות בגיל (. גבולות וגיל ההתבגרות. בתוך: שניידר, ס. ודויטש, ח. )עורכים(. 1989גאוני, ב. )

 ירושלים: מכון סאמיט. ההתבגרות.

יה למקורות מקוונים (. חיפוש עזרה בקרב מתבגרים: עמדותיהם כלפי פנ2011גילת, י', עזר, ח' ושגיא, ר' )

 .640-616 ,(3-4)47 ,מגמות .ומסורתיים

 אביב: משכל-עשרה: הדרמה של הורים למתבגרים. תל-הורים(. 2007)הררי, ד'. 

 S.בע"מ "דריך הורים למתבגרים עם דיכאון ונטיות אובדניות. קרית ביאליק: "אח(. מ2006. ) וויליאמס, ק'

  .אביב -אביב: דיונון, אוניברסיטת תל–תל לד והמתבגר. פסיכיאטריה של הי .( 1998.)טיאנו, ש' 

מפגש הקשרים להיבטים רגשיים והתנהגותיים.  -(. עיסוק בדיאטה בקרב נערות2006כורם, ע' ואולמן, ח' )

  .183-171, 24, לעבודה חינוכית סוציאלית

ית בקרב מתבגרים עולי קבוצת-קבוצתית ותוך-(. אסרטיביות בין2010כורם, ע', טטר, מ' והורנצ'יק, ג' )

  .55-37העמים ובני העדה האתיופית: השלכות על הייעוץ החינוכי. הייעוץ החינוכי, ט"ז, -חבר

 . תל אביב:מודן .אוף גוזל. יחסי הורים ומתבגרים(. 1999כ"ץ, ע'.)

ס. (. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. ירושלים: מאגנ1994סולברג, ש' )

 .): תקופת ההתבגרות11,12)פרקים 

 19, גיליון תרבות, חברה וחינוך -פנים(. מתבגרים כמהגרים. 2002נבו ו' ומירסקי י' )-סלונים

 -מתבגרים בישראלספריים. בתוך ח' פלום )עורך(, -(. הורים: השותף השלישי לתהליכים בית1995סגינר ר', )

.ודה: רכסאבן יה היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים.    

 .148 – 137, 33, מפגש(. נזילות מינית כנקודת מבט חדשה על מיניות. 2011ענתבי, נ. )

 -(. המעבר לבית ספר חדש בכיתה ז' והשפעתו על הדימוי העצמי של התלמיד1989פלום, ח' ומלך, י' )

 .17-8 ,א ,הייעוץ החינוכי .ספריות שונות-השוואה בין מסגרות בית

 יפס חברתי: עדה, משפחה, מגדר..פסהחברה הערבית בישראל (.2002, ע'. )סערח' וקר, ב-אבוא',  קופמן

 .רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

-70. )עמ' משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתובתוך:   משברי גדילה והתפתחות.(. 2002רביב ע' וכצנלסון ע'. )

(. נתניה: עמיחי.89   

אביב, תכנית קונרד -אוניברסיטת תל ר ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון.נוע(.  2008, א'. )רודניצקי , א' ורכס

 74-6ערבי. עמ' -אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי

(. עולמו הקר של המחשב, עולמו החם של הספר: תפיסת חומם של השניים על ידי בני נוער. 2011).שרון, א' 

  .49-31, 34, סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית
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