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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא להעשיר את ההבנה הטיפולית על הקשר בין הורים לילדיהם דרך חשיבה על
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תפקוד המשפחה והחשיבה הטיפולית .דגש מיוחד יינתן לעבודה עם הורים; השפעת הסגנון ההורי
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שותפות עם הורים .הקורס ישלב ידע תיאורטי ויישומי  ,תוך ניהול דיונים שישלבו תיאוריה,
הדרכה והערכה לצד תיאורי מקרה.
נושאי הלימוד:
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חומר הקריאה
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חשיבות העבודה הטיפולית
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החיפוש אחר השיח המשותף
ומושג התסריט ההורי

סלמה פרייברג :רוחות בחדר הילדים

3

תסריטים נרקיסיסטיים של
הורות

מנזנו ,אספסה ,זילקה :תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות
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