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אתר הקורס באינטרנט :יוקם בהמשך
רציונל הקורס:
המשפחה מתאפיינת במערכת יחסים קרובה בין פרטים שונים ,שקיים ביניהם פער מגדרי ,גילאי ודורי ,מעבר
להבדלים בהיבטים מגוונים .מערכת היחסים הקרובה הזו מחייבת יצירת שותפויות מסוגים שונים ,החל מקיום
פיזי משותף ,דרך דרכי התנהלות משותפות ועד שותפות בהיבטים כלכליים .מטבע הדברים ,עצם השותפויות
וכן הצורך בקבלת החלטות מרובות מציפות מחלוקות שונות במשפחה ,הגרעינית והמורחבת ,במעגליה השונים
– בין הורים לילדיהם ,בין אחים ,בין בני זוג ,בין פרט למשפחת המוצא של בן זוגו ,ועוד .לכל מעגל משפחתי
שכזה ישנם מאפייניו הייחודיים ,היבטים רגשיים נלווים ,דילמות אופייניות בקשר ,נושאי קונפליקט שכיחים,
וכמובן גם דרכי התמודדות עם הפערים וצעדים אופייניים ליישוב המחלוקת .כל אלו נטועים עמוק במציאות
העכשווית וכמובן מושפעים מההקשר החברתי-תרבותי .פעמים לא מעטות ,הקירבה מחד והשונות מאידך
הופכות לקונפליקטים לא פתורים ביחסים המשפחתיים ,הנושאים מטען רגשי שלילי ועוצמתי (כמו קינאה ,יחסי
אהבה-שנאה ,אכזבה וכדומה) ומתאפיינים במתח מתמשך (כגון מאבקי כוח ,יריבות ועד ניתוק קשר) .במקרה
כזה ,בני המשפחה יכולים להיעזר באיש המקצוע ,המשלב הבנה מקצועית הן בתחום הטיפול והמשפחה והן
בתחום ניהול קונפליקט ובניית הסכמות ,להיחלצות מהמחלוקת הלא פתורה אל עבר צמיחה אישית
ומשפחתית.
מטרות הקורס:
 .1היכרות עם מעגלי המשפחה השונים ,מאפייניהם ,קונפליקטים שכיחים אופייניים להם ,דפוסים
ומקורות.
 .2היכרות עם מושגים ועם מודלים רלוונטיים בתחום הפסיכולוגיה של הפרט והמשפחה.
 .3חשיפה לדרכי התמודדות עם קונפליקטים במעגלי המשפחה ויישובם.

מהלך השיעורים:
הקורס ישלב הרצאות ,ניתוחי מקרה וסימולציות ,קטעי סרטים ,דיונים כיתתיים ,פרזנטציות והתנסות אישית
חווייתית.
נושאי הקורס:
▪

מהי משפחה? המשגות ואתגרים בראי הזמן

▪

הורות – משימות ,שלבים ,סוגי קונפליקטים אופייניים בין דוריים

▪

הגיל השלישי –סוגיות אופייניות ,דילמות ומחלוקות שכיחות בגיל הזהב

▪

אחאות – מאפייני היחסים והיבטים של מחלוקת בין אחים לאורך החיים

▪

זוגיות – שותפות ייחודית ורבת פנים ,ואתגריה העכשוויים

▪

משפחות עכשוויות (יחידניות ,הורים בני אותו מגדר ,פרק ב') – דפוסים והתמודדויות

מנחת הקורס:
ד"ר אלומה רייס  -פסיכולוגית קלינית מומחית ,דוקטור בפסיכולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים,
מטפלת בעלת ותק במגזר הציבורי ובקליניקה פרטית .מנחה בקורסים של משא ומתן ,קונפליקט וגישור
ומגשרת בכירה מזה עשרים שנה .בעלת ניסיון רב הן בטיפול בהקשרים אישיים ,הוריים ומשפחתיים והן
בתהליכי גישור פנים משפחתיים (בין הורים וילדים ,בין אחים ,בין זוגות ,וכן גישור לגירושין).
דרישות הקורס:
✓ תרומה לדיון ( 20%מהציון הסופי)
✓ הצגת נושא (מאמר  /מושג  /מודל) בפורמט  Tedבכיתה ( 30%מהציון הסופי)
✓ עבודה כתובה ( 50%מהציון הסופי)
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