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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את יסודות הטיפול המשפחתי :תחום הטיפול המשפחתי פיתח
דרכים רבות ,יעילות וחדשניות ,לעבודה עם משפחות ,זוגות ויחידים .הקורס יעסוק בדרכים לפיתוח
חשיבה מערכתית וכיצד זו מעצבת איסוף מידע ,בניית היפותיזות ,ג'נוגרמים ושיטות טיפול אחרות
מהתיאוריות המוקדמות ועד לפוסטמודרניזם העכשווי.
מטרות ספציפיות
.1

להשוות בין גישות טיפול שונות וזרמים בטיפול המשפחתי/מערכתי

.2

לבדוק לעומק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי התפיסה
הטיפולית המערכתית

.3

ללמוד על השורשים ההיסטוריים והאפיסטמולוגיים של הטיפול הזוגי והמשפחתי
ללמוד סוגיות הנוגעות במערכתיות וקשרים בין דוריים (בואן ( )Bowenג'נוגרם)

.4

לבדוק סוגיות נוספות כמו קשר בין מטפל ומטופלים ואמנות שאילת שאלות
מעגליות.

.5

לבדוק את הטכניקות הביהביוריסטיות בטיפול

.6

לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקרים בתחום הטיפול המשפחתי

.7

לפתח ידע ומיומנויות בשבירת תבניות התנהגות

.8

ללמוד על סאטיר "הקדירה המלאה" ,על חרדות ,אינטימיות ,מלחמת כוח

וקונפליקטים במשפחה
פרשיות לימודים:

פרשיות לימודים:

גישה מערכתית בטיפול :יוצגו התיאוריות המרכזיות עליהן מושתתת הגישה המערכתית .במקביל
יוצגו מיקרים להדגמת הדרכים בהן תיאוריות אלו משפיעות על הלכי הטיפול בשדה .הסטודנטים
ירכשו בקורס קונספציות תיאורטיות וקליניות בטיפול משפחתי ,תוך התנסות ובחינה אישית עצמאית,
את תהליכי העבודה .מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את יסודות הטיפול המשפחתי :יסודות
בטיפול משפחתי .תחום הטיפול המשפחתי פיתח דרכים רבות ,יעילות וחדשניות ,לעבודה עם
משפחות ,זוגות ויחידים .הקורס יעסוק בדרכים לפיתוח חשיבה מערכתית וכיצד זו מעצבת איסוף
מידע ,בניית היפותיזות ,ג'נוגרמים ושיטות טיפול אחרות מהתיאוריות המוקדמות ועד לפוסטמודרניזם

דרישות והרכב ציון הקורס *

העכשווי .יוצגו מיקרים להדגמת הדרכים בהן תיאוריות אלו משפיעות על הלכי הטיפול בשדה.

הסטודנטים ירכשו בקורס קונספציות תיאורטיות וקליניות בטיפול משפחתי.
תכנית הוראה מפורטת:
 .1התפתחות היסטורית והשוואה בין הגישה המערכתית והפרטנית.
 . 2הגישה המבנית לעומת האסטרטגית והצגת הגישה הטיפולית הפוסט מודרניסטית.
 .3הגישה האסטרטגית-מוריי בואוון
 .4הגישה המבנית-סאלוודור מינושין
 .5דפוסי תקשורת והקדירה המלאה-וירג'יניה סאטיר
 .6הגישה הנרטיבית-מייקל ואייט

משקל בציון הסופי **
נוכחות

______ % -

בחנים ***

______ % -

עבודות

111 % -

מבחנים

______ % -

סיורים

______ % -

סה"כ

111% -
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.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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