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שם הקורס :קידום שותפות עם משפחות וטיפול ממוקד במשפחה
מרצה :ד"ר ליאת גפני לכטר  , lgafni@univ.haifa.ac.ilטל058-6288702 :
היקף 28 :שעות לימוד ( 2נ"ז)
זמן ומקום :ימי ד'  ,12:15-13:45חדר  1006בניין המדרגה .בתאריכים הבאים לא יתקיימו שיעורים17.4.19 :
(פסיכומטרי)( 24.4.19 ,חופשת פסח)( 8.5.19 ,יום הזיכרון)( 24.5.19 ,המרצה בכנס בחו"ל).
רקע :ראיות מחקריות מעידות על כך שגישת הטיפול הממוקד במשפחה המיושמת מתוך שותפות טיפולית עם בני
המשפחה הינה הטיפול המיטבי ( )best practiceבילדים ובמבוגרים .גישה זו מובילה לתוצאות חיוביות יותר עבור
הלקוחות ומשפחותיהם ,מטפלים ,והמסגרות הטיפוליות .בקורס הנוכחי יקבלו המשתתפים כלים יישומיים לחשיבה
קלינית ביקורתית מבוססת מחקר ולעבודה שיתופית עם הורים.
מטרות הקורס:
 .1רכישת ידע בגישות תיאורטיות ויישומיות בטיפול הממוקד במשפחה
 .2הקניית כלים לשיח עם בני משפחה והעמקת השותפות בטיפול
 .3התאמת הטיפול הממוקד במשפחה לעבודת מטפלים רב תחומיים
 .4רכישת הבנה וכלים הנחוצים להיות סוכני שינוי ברמה הארגונית
נושאי הלימוד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

טיפול ממוקד במשפחה:עקרונות יסוד ,מודלים תיאורטיים וניתוח ראיות עדכניות.
העמקת ההבנה של המשפחה המיוחדת.
השיח הממוקד במשפחה :פיתוח מיומנויות תקשורת דו כיוונית (הקשבה ,העברת מידע ,התייחסות לסגנונות
למידה ואוריינות) ,רכישת כלים ומיומנויות לניהול שיחות עם בני משפחה ומפגשים רב-תחומיים.
קביעת מטרות טיפול משמעותיות באמצעות מודל אימון ( )coachingוהדרכה.
רגישות תרבותית והמודל הרב-תרבותי.
הערכה של תהליכים ניהוליים וארגוניים במבט ממוקד במשפחה.
אבחונים ממוקדים במשפחה.

דרישות הקורס:
.1
.2
.3
.4

השתתפות הכרחית בשיעורים ובפעילויות.
מטלה ( 1לתאריך  :)20.3.19הגשת דו"ח תצפית/ראיון על משפחה.
מטלה ( 2לתאריך  :)10.4.19הגשת דו"ח על שיחה עם בן/ת משפחה.
מטלה ( 3לתאריך  :)29.5.19תכנון שירות ממוקד במשפחה על פי מודלים תיאורטיים וראיות עדכניות (3
מאמרים).

דרכי הוראה :הקורס מבוסס על תיאוריות עדכניות ,בדגש על למידה משמעותית והעברה לפרקטיקה .לשם כך יעשה שימוש
בדרכי הוראה מגוונות הכוללות הרצאות ,פגישה עם הורים ונציגי עמותת קשר ,סימולציות ,עבודה בקבוצות קטנות ,הדרכת
עמיתים ,וגישה מקוונת למחקרים עדכניים ולמאגרי מידע.
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