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 :מטרות

של פילוסופיות ופסיכולוגיות תרבותיות,  ,סות חברתיותהקורס מיועד לערוך היכרות ראשונית עם תפי

בהליך ההתמודדות עם , ולעקוב אחר תהליכים פסיכולוגיים, חברתיים ותרבותיים המתרחשים המוות

בתיאוריות המציגות במסגרת הקורס נדון  בגיל הזיקנה. טרם הגעתו ולאחר התרחשותו המוות 

כנה לקראת המוות, נדבר על הבדלים תרבותיים ומתייחסות לתפיסת המוות, נציג מודלים של ה

והשלכותיהם על ההתמודדות עם המוות ונבחן את הליך האבל המשפחתי והאישי דרך מודלים של 

 . אבל

 :יעדים

 בסיום הקורס הסטודנט:

 .מרכזיות בתחום  המוותיכיר תיאוריות  .1

 .שורים במוותהקותרבותיים  חברתיים משפחתיים , אישיים-יבין תהליכים פנימיים, בין .2

 .ייחשף ויכיר דרכי התערבות והתמודדות עם המוות .3

 .יכיר תיאוריות של אבל ודרכי התמודדות של המשפחה והפרט עם  האבל המתקרב .4

  

 נושאי השיעורים:

  .גיל, המרחק מהמוות והרצון למות 

  .היבטים מחקרים על התמודדות בסוף החיים 

 The good death  

 פחד מהמוות חרדת המוות, חרדת מיתה וה 

 ת במוות. ותיאוריות הקשור 

 היבטים תרבותיים ודתיים 

 TMT  

  בהקשר התיאורטי, האישי והמשפחתי. אבל ושכול 

  ליווי רוחני 

 עקרונות בגישת ההתמקדות 

 

 

 דרישות הקורס:

 (חובת הגעה לכל המפגשים) נוכחות חובה בשיעורים
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 עבודהביצוע מטלת 

 

 ציון:

 עבודה מסכמת.  90% נוכחות והשתתפות בכיתה  10%חלקים:  שניציון הקורס מורכב מ

 

לתלמידים תתאפשר הדרכה שוטפת בביצוע . ים  הראשוניםתוכן העבודה יועבר במהלך השיעור
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