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תיאור הקורס
הקורס יתמקד בסוגיות בהתערבות של העובד הסוציאלי בקרב משפחות לילד עם
צרכים מיוחדים/מוגבלות ,בדגש על הורים.
בחלקו הראשון הקורס ירחיב ידע תיאורטי ,אמפירי ,ויישומי בהקשר ל3 -
תהליכים מרכזיים ,המאפיינים משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים והורות,
ובפרט:
קבלת הבשורה )חלום ושברו( ,ההיבט התוך-נפשי בהתייחס להורות ,סטיגמות
חברתיות ותרבותיות.
תהליכים אלה יודגמו באמצעות התמקדות ב 3 -לקויות התפתחותיות נרחבות )CP-
שיתוק מוחין ,אוטיזם ,ASD -ומוגבלות שכלית התפתחותית -מש"ה(.
בחלקו השני הקורס יתמקד בתפקידם המקצועי של עובדים סוציאליים
בהתערבויות בקרב משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים/מוגבלות )גרעינית
ומורחבת( ,תוך שימוש ב 3 -מודלים קיימים בעבודה סוציאלית )הגישה
המוטיבציונית ,גישות מעולם הפסיכולוגיה החיובית והגל השלישי של ,CBT- ACT
ומנטליזציה( ותוך התייחסות לדילמות אתיות ומקצועיות.
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כמו כן ,תהיה התייחסות לאפשרויות ולאתגרים העומדים בפני עובדים סוציאליים
בעת התערבויות בתקופת הקורונה ,וכל המורכבויות הנגזרות מכך.

דרכי העבודה
הרצאות פרונטליות ,סרטונים ,דיונים ,ניתוחי אירוע ,סוגיות ודילמות מהשדה.
מטלות הקורס
נוכחות בשיעורים ,מעורבות והשתתפות וקריאת ספרות.
פרזנטציה אינדיבידואלית באמצע הסמסטר – חובת הגשה ללא ציון.
עבודת סיכום אינדיבידואלית –  100מהציון הסופי )תאריך ההגשה יקבע באמצע
הסמסטר(.

נוכחות חובה בשיעורים
הנוכחות בשיעורים היא חובה בהיקף של לפחות  .80%סטודנט/ית שייעדר/תיעדר
מהקורס יותר מ 3-פעמים ,תופסק השתתפותו/ה בקורס.

הגשת עבודות באיחור
מועד הגשת עבודות יפורסם באתר ביה"ס.
ניתן להגיש עבודה במועד אחד בלבד .חריגה מן המועד תיתכן רק באישור
הועדה לענייני תלמידים .את הבקשה יש להעביר  3שבועות לפני מועד ההגשה
ובהתאם לנוהל  2.1המפורסם בידיעון .הגשת עבודה באיחור וללא אישור הוועדה
תגרור הורדת  10נקודות מציון העבודה ,על כל שבוע איחור נוסף יופחתו  5נקודות
מציון.

תכנית הקורס
חלק א :מבוא ותהליכים שעוברים הורים ומשפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים/מוגבלות.

שיעורים  :2-1מבוא
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