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 אין :נקודות זכות

 זתשע" :שנה אקדמית

 'א: סמסטר

 ש"ש 3: שעות

 קמפוס טוביהו: מיקום

 עברית: שפת הוראה

 לא לתואר: תואר

ללומדים בתכנית  – חובהקורס : איפיון הקורס

הכנה לתואר ראשון בסיעוד לאוכלוסייה 

 הבדואית.

 סיעוד: דיסציפלינה

המרכז ללימודים קדם : מחלקה אחראית

 אקדמיים

 אין: דרישות קדם

 60ציון עובר ציון מטרי,  מפתח הציונים:

 קרביץ דנה ד"ר : שם המרצה

 08-6479566: טלפון במשרד

 danaz@bgu.ac.il: דוא"ל

 בתיאום מראש: שעות קבלה

 

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 .זשנת תשע"הוראה פקולטית עבור 

 .2016 אוגוסט תאריך עדכון אחרון:

 

שעות הכולל הכרה ושימוש בג'נוגרם, מפה אקולוגית ומודל מעגל  39-הקורס בנוי מ: תיאור הקורס

חיי המשפחה לשם הבנת המערכת המשפחתית. תוך התייחסות להיבטים תרבותיים וערכים של 

המשפחה ע"פ מוצאה, משברים נורמטיביים ואנורמטיביים במשפחה. הדגש על ראיית האדם כחלק 

 .גון חולי ואובדןמהמשפחה המשפיעה על התמודדותו במצב משבר כ

לחשוף בפני הלומדים מושגי ייסוד וכלים להתמודדות הפרט ומשפחתו במצבי בריאות  :מטרות הקורס

 וחולי.

בתום הקורס הלומדים ידעו לתאר תת מערכת זוגית, הורים וילדים ומשימות ומיומנויות  :יעדי הקורס

דפוסי חיים של משפחה על פי בתת המערכות. לתאר העברה בין דורית וגבולות במשפחה. לתאר 

 מוצאה ורקע תרבותי.

 תשומות למידה:

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 ישתמש בעץ המשפחה והמפה האקולוגית להבנת תהליכים במשפחה..1

 יזהה דפוסי תקשורת במשפחה..2

 ישתמש במודל מעגל חיי המשפחה ככלי לניתוח המערכת המשפחתית..3

הזהות הזוגית ותפקידים ומיומנויות בתת מערכת ההורים  יתאר משימות מיוחדות בשלב.4

 ותת מערכת הילדים.

 יגדיר מושג הגבולות ויוכל לזהות סוגי גבולות במשפחה..5

 יגדיר משבר במשפחה ויזהה שלבים בעיבוד המשבר..6

 יזהה מבנה משפחתי של משפחה שיש בה אלימות..7

   יתאר דפוסי חיים של משפחה ע"פ מוצאה ורקע תרבותי..8

 על פי נהלי המחלקה.נוכחות חובה : נהלי נוכחות 

 .שיעורים פרונטליים אופן  ההוראה:

 : הערכת הסטדונטים בקורס

 מהציון הסופי. 10%להגשה בכיתה  1 תרגיל.1

 מהציון הסופי. 10%להגשה בכיתה  2 תרגיל.2

 מהציון הסופי. 80% מבחן מסכם.3

 

 Family Healthמשפחה ובריאותה  :שם הקורס

 1451-5-526:מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 התרגילים בכיתה. השתתפות פעילה בשיעורים והגשת

 לפני כל הרצאה, יעבור הסטודנט על התכנים. הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 .ר ממשפחה מסורתית למשפחה מודרניתהמעב.1

 .היסטוריה של הטיפול במשפחה.2

 .עץ המשפחה והמפה האקולוגית הרציונל לעריכת תרשים.3

 .מעגל חיי המשפחה ע"פ שלביו.4

 .ישירה ועקיפה במשפחה תקשורת.5

 .אין וקשר הזוג למשפחת המוצאחוזה הנישו.6

 .כת ההורים ותת מערכת הילדיםתת מער.7

 .גבולות במשפחה.8

 .ר ותהליכי אבל ואבל פתולוגיהתמודדות בשעת משב –משבר במשפחה .9

 .אלימות במשפחה.10

 .קודים תרבותיים בעדות שונותדפוסי חיים, מנהגים ו.11

 רשימת קריאה:

 קריאת חובה:

1. Wright L.M., Leahey M.(2013), Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention, (6
th

 ed.). 

F.A.Davis Company, Philadelphia. 

2. Hockenberry, M.J.,Wilson, D. (2015) Wong's Nursing Care of Infants and Children, (10
th

  ed.). St. Louis, MS: Mosby 

Elsevier. 
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York: W.W. Norton & Company. 

 .ב"ג*כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים בא

 

 


