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 וטיפול ממוקד במשפחה משפחותעם  שותפותקידום שם הקורס: 

 6288702-058 , טל:OTD  lgafni@univ.haifa.ac.il  : ד"ר ליאת גפני לכטרמרצה

 נ"ז( 2שעות לימוד ) 28 היקף:

 .14:15-15:45ימי ד'  :מועד

: ראיות מחקריות מעידות על כך שגישת הטיפול ממוקד במשפחה המיושמת מתוך שותפות טיפולית עם רקע

( בילדים. גישה זו מובילה לתוצאות חיוביות יותר עבור ילדים best practiceהורים, הינה הטיפול המיטבי )

גרות הטיפוליות. בקורס הנוכחי יקבלו המשתתפים כלים יישומיים לחשיבה ומשפחותיהם, מטפלים, והמס

 .משפחותולעבודה שיתופית עם  ביקורתית מבוססת מחקר קלינית

 מטרות הקורס:

 . רכישת ידע בגישות תיאורטיות ויישומיות בטיפול הממוקד במשפחה1 

 והעמקת השותפות בטיפול בני משפחה. הקניית כלים לשיח עם 2 

 תחומיים.-. התאמת הטיפול הממוקד במשפחה לעבודת מטפלים רב3 

 נושאי הלימוד:

 .ותעדכניתיאורטיים וניתוח ראיות מודלים , עקרונות יסוד:טיפול ממוקד במשפחה .1

 .המיוחדת המשפחההעמקת ההבנה של  .2

 .ועם צוות רב מקצועי בני משפחהביסוס שותפות ועבודה משותפת עם  .3

פיתוח מיומנויות תקשורת דו כיוונית )הקשבה, העברת מידע, התייחסות השיח הממוקד במשפחה:  .4

 .לסגנונות למידה ואוריינות(

 .תחומיים-ומפגשים רב בני משפחהרכישת כלים ומיומנויות לניהול שיחות עם  .5

 .מטפלים/( והדרכת הוריםcoachingקביעת מטרות טיפול משמעותיות באמצעות מודל אימון ) .6

 .תרבותי-דל הרברגישות תרבותית והמו .7

 .הערכה של תהליכים ניהוליים וארגוניים במבט ממוקד במשפחה .8

 אבחונים ממוקדים במשפחה. .9

 דרישות הקורס:

  .פעילויותובבשיעורים  הכרחיתהשתתפות  .1

מצופה כי ההשתתפות בשיעור תעשה עם מצלמה פתוחה לכל אורך המפגש למעט באישור מראש  .2

 מהמרצה. 

  משימות: .3

  (4)לשיעור  תצפית/ראיון על משפחההגשת דו"ח 

  (7)לשיעור  ה עם בני משפחהניהול שיחעל אבחון ממוקד במשפחה והגשת דו"ח 

  (11)לשיעור  ם וראיות עדכניותיעל פי מודלים תיאורטיתכנון שירות ממוקד במשפחה 
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הקורס מבוסס על תיאוריות עדכניות, בדגש על למידה משמעותית והעברה לפרקטיקה. לשם כך יעשה  דרכי הוראה:

ונציגי עמותת קשר, סימולציות, עבודה  בני משפחהשימוש בדרכי הוראה מגוונות הכוללות הרצאות, פגישה עם 

  בקבוצות קטנות, הדרכת עמיתים, וגישה מקוונת למחקרים עדכניים ולמאגרי מידע.

חווית למידה משמעותית ורלוונטית לפרקטיקה ולשאיפות  .תמטרתי היא לאפשר לכל משתתף קיד המרצה:תפ

 טלפון, או בפגישה. , במייל שאלות ולחשיבה משותפתזמינה לשלה.ו. אני  המקצועיות

חלקים מתוך, או הקורס בשלמותו יועברו מרחוק, תוך שימוש בתקשורת בוידיאו. מומלץ  התאמות ללמידה מרחוק:

ויחייבו  באמצעות המסך יוצגומכיוון שתכנים רבים ( ולא סמארטפון)מאד להשתתף בשיעור באמצעות מחשב 

 . אינטראקטיביות

שעשויה להשפיע על לימודיכם,  אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואיתסטודנטים בעלי לקויות למידה: 

ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: 

לפנות  . לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל

. סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  ליה"ל: דוא"ל

 מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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