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 2023 פ"גתש :שנה"ל
 , סמסטר קיץ.01ק  286.4807    קורס מס

       0544736673טל:   מרצה: פרופ׳ יעל לצר
   latzery@gmail.com דואל:

 בתיאום עם המרצה 16:00-17:00יום ג בין השעות  :עות קבלהש
 yaara.rot@gmail.com   : יערה רוטעוזרת הוראה

 
 
 

 סה"כ שעות בין השעות תאריך מפגש

 10 8-18 יום שני  10.7

 10 8-18 שלישייום   11.7

 10 8-18 יום חמישי 13.7

 6 8-14 יום שישי  14.7

 10 8-18 שני יום17.7

 10 8-18 יום שלישי  18.7

 

 לינק לזום:
 

  המשך ב ריימס מדויקיתקיים בצורה מקוונת, מועד מהקורס  30%
 
 
 

 שם הקורס: תיאוריות של משפחה וטיפול משפחתי בראייה רב דורית

   סוג הקורס: שיעור

 תיאור הקורס ומטרותיו

והדפוסים ההתנהגותיים והאמוציונליים העוברים על המשפחה להעמיק את הידע וההבנה של התהליכים הרגשיים 

בראיה רב דורית. להכיר מקרוב את הכלי האבחוני והטיפולי להבנת סימפטום ובעיה בתוך המשפחה ולזיהוי דפוסים 

 משפחתיים העוברים מדור לדור.

התמקדות והעמקה בדפוסים הקניית ידע תיאורטי ומעשי על מושגי היסוד העיקריים של הגישות הרב דוריות, וכן 

 שכיחים המאפיינים התנהגות משפחה במצבי דחק, לדוג. סודות במשפחה, משולשים, מסורות,  ועוד.

mailto:latzery@gmail.com
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במפגשים ישולבו נושאים תיאורטיים מחקריים וקליניים בהתבסס על ספרות, מאמרים עדכניים והתנסות מן השדה. כמו 

ות הספציפיות לגישה זו. יוקרנו מספר סרטים בנושאי משפחה אשר ינותחו כן, יוקנו ויתורגלו מיומנויות אבחוניות וטיפולי

 לאור התיאוריה. 

 

 תכנית הקורס לפי מספרי שיעורים

 התנסות חווייתית, אני ומשפחתי,  תפקידי במשפחה. .1

 מושגי יסוד.  .2

 במשפחה הגרעינית.  רגשייםתהליכים  .3

 דפוסי התמודדות של המשפחה במצבי דחק.  .4

 משמעות סדר לידה בראיה בין דורית, תהליכים אמוציונליים חברתיים בראיה בין דורית. .5

 נוגרם.'ימפתח סימנים של הג

 סוגי דיאגרמות.  . 6

 הערכת משפחה.   .7

 ניתוח המשפחה בראיה רב דורית, זיהוי דפוסים, תמות , ומסורות לאורך הדורות. סרט: שושלת אנטוניה.   .8

סדר לידה, תפקידי אחים, תפקיד בנים ובנות, מיקום בין  -קונסטלציה בין האחים במשפחה :ת מקרהוהצג . 13-9

, נוגרם מורכביג', מעקב אחר מסורות ודפוסים משפחתיות מעבר לזמן ותקופה, אחים וזוגיות, מיקום והורות

 דפוסי יחסים ותפקוד משפחתי. הצגות מקרה. , מעקב אחר פרטים ומשפחות במעגל חייהם

  ,  בחינה .סיכום חוויתי. 14

 

 תוצאות למידה

 משפחתי. של המודל המערכתי האת התיאוריה והמושגים הבסיסיים להכיר מקרוב . 1

 בתוך מערכת משפחתית רב דורית. פרט ההאמוציונאלית של התנהגות להבין את ה.  2
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 . למוד את המושגים הבסיסיים של התיאוריה המשפחתית הרב דורית . ל4

 משפחתי. ללמוד את מפתח הסימנים המוסכמים של שרטוט הג'נוגרם ה. 5

 . ללמוד על סוגי ג'נוגרם.6

  האישי לזהות יחסים דפוסים ומסורות וכיצד לפרשו בראיה רב דורית. משפחתי הג׳ינוגרם למוד לשרטט את ה. ל7

 למוד לאבחן ולנתח סימפטום במשפחה בראיה רב דורית. . ל8

 . ניתוח משפחה ימית על ידי תרגול. לקדם התבוננות פנ9

 

 דרישות הקורס ואופן חלוקת הציון

מקרה בכיתה על פי ניתוח רב דורי. קריאת מאמרים עדכניים והצגת  יחידה מתוקשבת הכוללת. חובהנוכחות בשעורים 

 היעדרות משעור. נתן אפשרות למועד ב י, תעור האחרון של הקורס תתקיים בחינהי. בשכמו כן השתתפות פעילה בכתה

 בדף נפרד. יצורף התרגיל בכתהקווים מנחים להצגת  ביטול ההשתתפות בקורס. כרוכה ביכולה להיות  מעבר למקובל

 לאכול במהלך השעורים. לא אבקש 

 

 מרכיבי הציון

 40% בכיתה  תרגיל

      %06              בחינה

 100%  סה"כ

 

להיעשות באופן עצמאי על ידי הסטודנט/ית בהתבסס יוגשו/יוצגו חייבים אשר תרגיל /בהירה שכל עבודהפרופ' לצר מ

על אינטגרציה של מקורות. כל עבודה אשר תיעשה בדרך לא אתית, כמו העתקה מלאה או חלקית של עבודה ממקור 

ל כללי אחר או קנייה של עבודה )כמו גם הגשת אותה עבודה בשני קורסים שונים(, הן הפרה של חוקי האוניברסיטה וש

אתיקה ביחסים שבין סטודנטים למרצים באוניברסיטה. הפרה כזו אינה מקובלת כלל ותגרור כישלון בקורס והעברה 

   לוועדת משמעת.
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 ,סטודנט/ית יקר/ה

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה • 

 -ט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: דוא"לזקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנא

LDA@univ.haifa.ac.il'8249265-04 -, טל. 

 -לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: דוא"ל• 

mhait@univ.haifa.ac.il'8249022-04 -, טל 

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי • 

 בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 

 כללי קורס מקוון במידה ויתקיים: 

הקורס לא יוקלט בשל רגישות התכנים הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות במשך כל השיעורים. , בקורס מקוון

. חל איסור על הקלטת השיעור על ידי הסטודנטים.  מצ"ב יחשב כהיעדרותתאי פתיחת מצלמה . עוריבש שעולים

  בבעיות אישיות נקודתיות בנושא זה. קוד התנהלות ואתיקה במקרה של קורס מקוון.  תהיה התחשבות 

 

 

 תכנית הקורס

 מצוינת בכוכבית.* קריאת החובה לכל שעור 

 

 )מודגש בצהוב(נושא השיעור וקריאת חובה* תאריך

10/07/2020 

 

 . התנסות חווייתית, אני ומשפחתי,  תפקידי במשפחה 1

 מבוא לגישה הרב דורית

התפתחות הגישה הרב דורית מהמודל הפסיכואנליטי דרך הראיה האבולוציונית ועד לתפיסה 

 המערכתית.

10/07/2020 

 

 יסוד. מושגי 2

חרדה, מערכת רגשית, מערכת אנושית אמוציונלית, מערכת חשיבה, תנועה לעבר נפרדות וביחד, 

 דיפרנציאציה של העצמי.

*Gilbert R M (2006) The eight concepts of Bowen theory. Virginia: Leading   Systems Press.  

mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il
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*Chapter 1- Nuclear family emotional system page 5-26. 

10/07/2020 

 

 תהליכים רגשיים במשפחה הגרעינית .3

 

משולשים, קונפליקט בנישואין, ריחוק רגשי, תפקוד יתר מול חוסר תפקוד, חוסר תפקוד של בן הזוג, 

 עירוב הילדים.

*Gilbert R M (2006) The eight concepts of Bowen theory. Virginia: Leading   Systems Press.  

*Chapter 3- Triangles, page 47-56 

 תרגיל לבית: איך מובעת אהבה, איך מובע כעס במשפחתכם

11/07/2020 

 

 דפוסי התמודדות של משפחה במצבי דחק. 4 

 תהליך השלכה משפחתי, דיפרנציאציה של העצמי, תהליכי העברה רב דורית, ניתוק אמוציונלי.  

Gilbert R M (2006) The eight concepts of Bowen theory. Virginia: Leading   Systems Press.  

*Chapter 2 -The Differentiation of self-Scale, page 27-46     

*Chapter 4- Cut-off,  page 57-64 

*Chapter 5- Family projection process, page 65-74 

*Chapter 6: Multigenerational transmission process, Page 75-84  

  

11/07/2020 

 

 משמעות סדר לידה בראיה בין דורית, תהליכים אמוציונליים חברתיים בראיה בין דורית. . 5

 .מפתח סימנים של הגנוגרם

  .ג'נוגרם(מפתח סימני יחסים )

 .מפתח מצבי חיים

Gilbert R M (2006) The eight concepts of Bowen theory. Virginia: Leading systems Press. 

*Chapter 7:-Sibling Position. Page 85-100. 
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*Chapter 8- Emotional process in society. page 101-116. 

11/07/2020 

 

 סוגי דיאגרמות, )ג'נוגרם(. . 6

דיאגרמה בסיסית, דיאגרמת  יחסים, דיאגרמה המנתחת תקופה )אורך ורוחב(, דיאגרמה המזהה 

דפוסים )דפוסי  תפקוד, דפוסי  יחסים, דפוסי תקשורת, דפוסי פתרון בעיות(, דיאגרמה המנתחת נושא 

  (.בעייתי. )דוג לג'נוגרם של אנשים ידועים, פרויד, קלינטון, אובמה

 .קריאת חובה: כיצד לשרטט  הג'נוגרם  של משפחתך

*Galindo I Boomer E Reagan D (2006) a family Genogram workbook. United 
States: Morris publishers. Chapter 1 pp. 2-19 and Chapter 4, 51-58. 

 

 תרגיל לבית: איך מתמודדים עם משברים או אבדן במשפחתכם

13/07/2020 

 

 הערכת משפחה. 7

אירועים סביב היוצרות הסימפטום, אירועים סביב הלידה, משמעות הסימפטום, משמעות סדר הלידה,  

 זיהוי חרדה אקוטית מול חרדה כרונית.

 ניתוח משפחת שטראוס

  סרט: משפחת שטראוס

 )דוג לג'נוגרם של אנשים ידועים, הנסיכה דיאנה, מרלין מונרו(

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 2 Pp 13-60 and chapter 3 Pp. 61-79 . 

13/07/2020 

 

 . סרט שושלת אנטוניה8

  ניתוח הסרט על פי הנלמד עד כה בכיתה.שרטוט גנוגרם של אנטוניה של חמש דורות ו

 שרטוט ג'נוגרם משפחתי 

 תרגיל לבית :מוקדי חרדה במשפחתכם

14/07/2020 

 

סדר לידה, תפקידי אחים, תפקיד בנים ובנות,  -קונסטלציה בין האחים במשפחה  :1 הצגת מקרה
 מיקום בין אחים וזוגיות, מיקום והורות. 

 



 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199ד' אבא חושי ש

  972-4-800000  |        i@univ.haifa.ac.il  |        https://hw.haifa.ac.il  

  

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 5 pp 148-119 . 

זיהוי תפקוד ותת תפקוד במשפחתך, זיהוי מוקדי חרדה, איך זה להיות אישה/גבר  תרגיל לבית:

   ומה משמעות המיקום ביחד לאחים במשפחת המוצא שלך.

17/07/2020 

 

 : מעקב אחר מסורות ודפוסים משפחתיות מעבר לזמן ותקופה. 2 הצגת מקרה. 10

אירועי חיים קריטיים, כרונולוגיה משפחתית, צירופי מקרים של אירועי חיים, שינויים, מעברים 

 קריטיים וטראומות בחיים, ריאקציות מיוחדות סביב תאריכים טראומטיים.  

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. New 

York: W. W. Norton & Co. Chapter 4 pp 81-100. 

 

: ג'נוגרם מורכב: נישואין שניים, ילדים הגדלים בבתים שונים, אינפורמציה חסרה, 3 . הצגת מקרה

הנוגע ברמת מוסר  פערים באינפורמציה , ג'נוגרם מיניות,  ג'נוגרם קריירה/עבודה/מקצוע, ג'נוגרם

 ואתיות.

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. New 
York: W. W. Norton & Co. Chapter 4, pp. 101-113. 

17/07/2020 

 

 מעקב אחר פרטים ומשפחות במעגל חייהם :4 הצגת מקרה .

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 8 pp 196-189 . 

 

17/07/2020 

 

 מעקב אחר פרטים ומשפחות במעגל חייהם :5 הצגת מקרה .

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 8 pp 224-197 . 

 דפוסי יחסים ותפקוד משפחתי  :6 הצגת מקרה. 

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 6 pp 166-157 . 

 תרגיל לבית: שלדים בארון במשפחתך  
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18/07/2020 

 

 :7 הצגת מקרה. 

McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. Chapter 8 pp 196-189 . 

 

18/07/2020 

  

   8הצגת מקרה 

18/07/2020 

 

 בחינה

 סיכום חוויתי

 

 *ייתכנו שינויים בסדר השעורים ובתוכנם. 

***התכנים והמאמרים המצורפים להצגות המקרה הינם להמלצה והכוונה בלבד, ניתן לבחור מוקד אחר לפי 

  בחירתכם.

 

 תיאוריות של משפחה וטיפול משפחתי בראיה רב דורית

 

 ביבליוגרפיה

 קריאת חובה

 

1. Gilbert, R. M. (2006). The eight concepts of Bowen theory. Virginia: Leading   Systems 

Press.  
2. McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention. 

New York: W. W. Norton & Co. 

 

3. McGoldrick, M., (2016). The Genograms casebook: A clinical companion, genogram 

assessment and Intervention. New York, London: W. W. Norton & Co. 
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 קריאה מומלצת

1. Bowen, M. (1989). Family therapy in clinical practice. London: Jason Aronson.Carter, B., & 

McGoldrick, M. (Eds.) (1989). The changing family life cycle: A framework for family 

therapy. London: Allyn and Bacon. 

2. Kerr, M. C., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: W. W. Norton & Co. 

3. McGoldrick, M., Gerson, R. & Shellenberger, S. (2008). Genograms: Assessment and 

Intervention. New York: W. W. Norton & Co. (third addition). 

4. McGoldrick, M. (1995). You can go home again: Reconnecting with your family. New York: 

Norton. 

5. Lesser-Bruun E., and Michael S. (2014). Not on speaking terms. New-York London: 

Norton&Company. 

6. Papero, D. V. (1990). Bowen family systems theory. Boston: Allyn and Bacon. 

 קריאה נוספת
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