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 ילדים במצבי לחץ ומשבר_   :שם הקורס
 

 0177-1-129   מס' קורס :
 

 רן אילותדר' ק שם המרצה:
 שעות קבלה: ____________ בבנין _______ חדר ________

 
 :יעדי ההוראה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :פרשיות לימודים
 
 
 
 

קורס זה יעסוק בהכרת מצבי לחץ ומשבר בחיי הילד תוך מתן כלים לזיהוי 

 .ולהתמודדות

, ולעיתים גם טראומה. הקורס מציג ילדים חווים במהלך ההתפתחות מצבי שינוי ולחץ

. המצבים להתבגרות והשפעתם על הילד מצבי שינוי, לחץ ומשבר בטווח שבין ינקות

שיוצגו הם: ָמעברים התפתחותיים, גירושים, מוות במשפחה, מחלת ילד ומחלת הורה, 

כמו כן נדון במודלים של חוסן ותקווה כדרך . התעללות מיניתמתח ביטחוני ו

 עם משברים.להתמודדות 

 

 מודלים העוסקים במצבי לחץ ומשבר.מבוא: .1

 : מצבי משבר שונים.2

 מעברים התפתחותיים

 גירושין

 מוות וחולי במשפחה

 מצבי חירום

 מינית התעללות

 חוסן ותקווה – צמיחה מתוך משבר.3

 



 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56 -ציון עובר בבחינה

 56ציון סופי  -ציון עובר בקורס

 
 
 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *

 ות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.אין לשנ **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***

 משקל בציון הסופי **

 בחירה _X_     חובה __       % ______  -  נוכחות 

   % ______  - בחנים ***

 % ______  -  עבודות

 _100_%   -  מבחנים

 % ______  -  סיורים

 100% -  סה"כ

 



 רשימה ביבליוגרפית:
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