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או החמרה במחלה קיימת מעוררים תגובה בקרב החולה  גילוי מחלה חדשה. 1

 מצב כרוני כלשהו, בין אם נפשי, פיזי או שניהם יחדיו.  ומשפחתו. בחרו

מוטיבציה והנעה לטיפול של החולה ובני הציגו שלוש תיאוריות או מודלים העוסקים ב .א

  משפחתו. 

 הציגו את הנושא מנקודת מבט של הפרט, המשפחה, הקהילה ומדיניות.  .ב

 

אלימות  לסוגיית הבקרב קבוצות מיעוט או בישראל  לסוגיית מעמד הנשיםהתייחסי . 2

 בעזרת שלוש גישות תיאורטיות שונות. בחברה כלפי נשים 

 א. תארי את עקרונות היסוד של שלוש הגישות ונתחי את התופעה בעזרתם. 

 ב. דוני באופן ביקורתי בכל אחת מהגישות.

ג. הציעי מענים רלבנטיים הנובעים מכל אחת מהגישות. באפשרותך לבחור מענים 

 המתייחסים לרמת הפרט, המשפחה, הקהילה, שינוי מדיניות, או שינוי חברתי.  

 

 שפנה אדם תארו .בחייהם טראומה שחוו אנשים עם נפגשים סוציאלית בעבודה.  3

 .קשייו ואת אותו תארו. טראומה בעקבות לטיפול

 הגישה, הפמיניסטית הגישה ת,חברתי ולוגיהאפידימ :הבאות הגישות מבין גישות תישבחרו 

 . (Intersectionality)  חברתיים מיקומים  הצטלבויות, מורכבת טראומה ,הפסיכיאטרית

 כיצד מסבירה כל גישה את קשייו של האדם?  .א

 ?במקרה בטיפול גישה מכל הנגזרות ההתערבויות הן מהב. 

 ?מהגישות אחת בכל ההתערבות הצלחת את מעריכה היית כיצד  ג. 

 

 תייחסו  לסעיפים הבאים:ה. מקרה אמיתי של פונה ומשפחה שהיכרתםבחרו . 4

 בני המשפחה.הפונה הראשי ושל הציגו את המקרה ותארו את הבעיה של  .א

( נתחו את בעיתו  2( הסבירו את הגישה 1בחרו גישה תיאורטית אחת לטיפול בפרט:  .ב

( תארו כיצד תיראה ההתערבות בפונה 3של הפונה הראשי באמצעות הגישה 

לפי הגישה ואיך  באמצעות הגישה )התייחסו לשאלה מהם האלמנטים המרפאים 

 ההתערבות תעשה בהם שימוש(. 

( 2( הסבירו את הגישה 1במשפחה או במערכת:  בחרו גישה תיאורטית אחת לטיפול .ג

( תארו כיצד תיראה 3נתחו את בעיתה של המשפחה או המערכת באמצעות הגישה 

ההתערבות באמצעות הגישה )התייחסו לשאלה מהם האלמנטים המרפאים לפי  

 הגישה ואיך ההתערבות תעשה בהם שימוש(.  

 



פוגעת הן בלקוחות והן   יהבעיית האפליה כתוצאה מפרקטיקות של גזענות סמו. 5

בעובדים בשירותי הרווחה. פנו אליכם כעובדים סוציאליים קהילתיים להציע תוכנית 

  התערבות לצמצום ומיגור הבעיה בשירותי הרווחה. 

לקוחות או עובדים הסובלים מאפליה סמויה  -בחרו אוכלוסיית יעד נפגעת מהבעיה  .א

  מצבה תמקדו את ההתערבות. נמקו את בחירתכן. שבשפור -על רקע גזעני 

בהתבסס על הנחות היסוד, העקרונות והמרכיבים העיקריים של שלשת   .ב

הציעו שתי תוכניות ,(Rothman, 1979להתערבות קהילתית של רוטמן ) המודלים 

  התערבות אופרטיביות, כל אחת לפי מודל אחר, למיגור וצמצום הבעיה. 

ופרטיבית המשלבת מרכיבים שונים מכל אחד משלשת הציעו תוכנית התערבות א .ג

(. ציינו ופרטו  mixing and phasingהמודלים, בשלבים שונים של ההתערבות )

לבצוע מוצלח של כל אחת מההתערבויות  צפויים )לפחות שלשה( מקורות קושי

 שפיתחתן והציעו דרכים להתגבר עליהם.


