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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא להעשיר את ההבנה הטיפולית על הקשר בין הורים לילדיהם דרך חשיבה על
טקסטים פסיכואנליטיים .בפרט ,נתמקד בהבנת הדינמיקה הנפשית של ההורה כמפתח להבנת
הקשיים והבעיות של הילד .נתייחס להשפעות תרבותיות ,פמיניסטיות ופוסטמודרניסטיות על
תפקוד המשפחה והחשיבה הטיפולית .דגש מיוחד יינתן לעבודה עם הורים; השפעת הסגנון ההורי
על הקשיים של הילד ,איתור מיומנויות להן זקוקים ההורים על מנת לענות על צרכי הילד ויצירת
שותפות עם הורים .הקורס ישלב ידע תיאורטי ויישומי  ,תוך ניהול דיונים שישלבו תיאוריה,
הדרכה והערכה לצד תיאורי מקרה.
נושאי הלימוד:

נושא

חומר הקריאה

1

חשיבות העבודה הטיפולית
עם הורים

מוד מנוני :הילד "מחלתו" ואחרים

2

החיפוש אחר השיח המשותף
ומושג התסריט ההורי

סלמה פרייברג :רוחות בחדר הילדים

3

תסריטים נרקיסיסטיים של
הורות

מנזנו ,אספסה ,זילקה :תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות

4

עבודה עם תסריטים
נרקיסיסטיים של הורות

מנזנו ,אספסה ,זילקה :תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות

5

האם כסובייקט

ענת פלגי-הקר :מאי-מהות לאימהות

6

האב כסובייקט

קרין בן ארי-סמירה :האב הסמוי מעין

7

מקום האב בטיפול

8

הכרה הדדית בין הורים
לילדיהם

9

הטיפול הדיאדי

10

הריאיון הטיפולי

אביבה מזור :הלא מודע המשפחתי

11

ניסוח פורמולציה דינאמית

אביבה מזור :הלא מודע המשפחתי

12

טיפול משפחתי

חיים עומר :שיקום הסמכות ההורית

13

סיכום

קפלן ,הראל ואבימאיר -פת :טיפול הדיאדי :מפגש בין המעשה
הטיפולי והתיאוריה
קפלן ,הראל ואבימאיר -פת :טיפול הדיאדי :מפגש בין המעשה
הטיפולי והתיאוריה
קפלן ,הראל ואבימאיר -פת :טיפול הדיאדי :מפגש בין המעשה
הטיפולי והתיאוריה

דרישות והרכב ציון הקורס
נוכחות פעילה (השתתפות ,קריאת מאמרים) 30_ %
עבודה מסכמת בזוגות_____70_ % -
סה"כ

100% -
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