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סוציותרפיה – הערכה וטיפול
73-4500-01
שם המרצה :פרופ' משה בן סימון
סוג הקורס :סמינר
סמסטר :א'+ב' היקף שעות 50 :שעות
שנת לימודים :תש"פ
א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
לימוד שיטות הערכה וטיפול מערכתיים ,תוך הדגשת ייחודיותן ויעילותן ביחס לאוכלוסיות עוברות חוק .כמו-כן ,תערך
השוואה בין שיטות אלו ובין כלים פסיכותרפוייטים מסורתיים.
תוצרי למידה:
להכיר ולהבין לעומק שיטות אבחון וטיפול מערכתיים.
להכיר ולהבין לעומק כיצד שיטות אלו יכולות להיות יעילות ביחס לאוכלוסיות עוברות חוק.
לנתח הבדלים תוך השוואה בין שיטות אלו ובין כלים פסיכותרפוייטים מסורתיים.
ב .תוכן הקורס:
הצגת רציונאל ,ערכים ומטרות של סוציותרפיה תוך התמקדות במאפיינים ובמושגים מרכזיים של שיטות הערכה
וטיפול ייחודיות וזהות מקצועית סוציותרפויטית.
מהלך השיעורים:
הקורס כולל הרצאות פרונטליות וכן שיעורים בהם הסטודנטים מתבקשים להתייחס לסטייה כלשהי תוך הצגת כלי
האבחון ודרכי הטיפול פסיכוטרפויטים ומולם יש להציג כלי הערכה וטיפול סוציוטרפוייטים תוך הדגשת יתרונותיהם ו/
או חסרונותיהם על-פני הכלים המסורתיים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

נושא השיעור
סוציותרפיה ועקרונותיה

קריאה נדרשת

גישת הכוחות

פריט מס' 1

הערכת מטופל – פרוטוקול עבודה
לקרימינולוג השיקומי
צפייה בסרט וניתוחו – סיפורו של
ראש ארגון פשע
ניתוח מקרים
הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית:
הגדרה וניתוח מקרים
מודל החיים הטובים
הפרעות קשב וריכוז בקרב עוברי חוק
צפייה וניתוח הסרט :סיפורו של וויל
האנטינג

1

פריט מס' 2
פריט מס' 3

הצגות מקרה של הסטודנטים

.17
.18
.19
ספורט והפרעות קשב וריכוז
.20
תיאוריית ההון ההחלמתי
.21
סמכות הורית ועבריינות ומתן כלים
.22
לחיזוק האמון והמוטיבציה ההורית
.23
אתגרים בעבודה עם הורים
.24
למתבגרים עוברי חוק
.25
סיכום הקורס
.26
הערה :תתכנה חריגות קלות מהסדר המוצג בטבלת ההרצאות.

פריט מס' 4

ג .דרישות קדם :אין דרישות קדם .מדובר בקורס חובה במסגרת תואר שני במגמה לקרימינולוגיה שיקומית.
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות חובה בהרצאות .בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים שתיבדק מדי שיעור .תלמיד שייעדר מעל
שלוש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה ולא יקבל ציון בקורס.
 .2מבחן מסכם ייערך במתכונת אמריקאית .המבחן מבוסס על מידע המועבר במהלך ההרצאות וכן על רשימת
מקורות החובה.
ה .מרכיבי הציון הסופי:
מבחן מסכם שערכו  100%מהציון הסופי.
ו .רשימת מקורות חובה:
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