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פרופ' נתי רונאל
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אתר הקורס באינטרנט :אין

סוג הקורס :סדנה
קורס שנתי

היקף שעות 2 :ש"ש

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
לימוד של תוכנית  12הצעדים כתוכנית התערבות מקצועית עם אוכלוסיות שונות של מכורים,
עוברי חוק ונפגעי עבירה .הלימוד יתבצע תוך כדי התנסות אישית ותרגול של התלמידים.
הסדנה תסקור את המאפיינים של התמכרויות שונות ואת הצרכים הטיפוליים העולים מהן,
תסקור את דרכי הטיפול השונות הקיימות להתמכרויות ותמקם את תוכנית  12הצעדים ביניהן.
מקורה של תוכנית  12הצעדים הוא בקבוצות לעזרה-עצמית ,והיא אומצה על ידי הממסד
הטיפולי ומשמשת לעבודה בעיקר עם מכורים ואלכוהוליסטים וגם עם אוכלוסיות נוספות
במצוקה ,כגון גברים אלימים או קורבנות .הכוח של השיטה לפגוש את חוסר האונים של
המשתתפים בה ,המבטא את מצוקתם ,מסייע לה להתגבר על התנגדויות האופייניות
לאוכלוסייה במצוקה .התוכנית היא רוחנית ,שמתייחסת למערכת האמונות של המשתתפים
ומציעה להם דרך חיים מוסרית – רוחנית אותה לומדים ובה מתנסים בקבוצה .במסגרת
הסדנה התלמידים יכירו את התוכנית ,במיוחד את שבעת הצעדים הראשונים מתוך השנים-
עשר ,ויתרגלו אותם באופן אישי על מנת ללמוד ליישם אותם בעבודה המקצועית.

ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הקורס ישלב בין ההגות ,התיאוריה והפרקטיקה .ראשית נדון במאפיינים של המושג
התמכרות ונבחן את המשותף והשונה בין התמכרויות שונות ,תוך הדגשת ההיבטים
הטיפוליים המתבקשים מכך .בהמשך נדון בקצרה במאפיינים של דרכי הטיפול השונות
בהתמכרויות ומכאן נגיע למיקומה של תוכנית הצעדים מבחינת מאפייניה הטיפוליים.
בהמשך נסקור את התפתחות תוכנית הצעדים מתוך קבוצות לעזרה-עצמית ונציג אותה
בהרחבה ולעומקה ,תוך הדגשת יכולת ההכללה שלה גם להתנהגויות פוגעות נוספות על
ההתמכרויות וגם להתערבות עם נפגעי עבודה .בכל השיעורים נשלב הרצאה פרונטלית עם
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דיון בכיתה ,בצד תרגול קבוצתי ואישי של מרכיבי התוכנית השונים .התלמידים יתבקשו
ללכת לפחות לשני מפגשים פתוחים של קבוצות שונות לעזרה-עצמית למכורים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
נושא השיעור
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הכללת התוכנית בעבודה
עם עוברי חוק
הכללת התוכנית לעבודה
עם נפגעי עבירה
שיטות רוחניות נוספות
להתערבות קרימינולוגית
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ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות בשיעורים וקריאה שוטפת של הספרות;
 .2ביקור במפגשים של קבוצות לעזרה-עצמית והגשת  2דוחות ביקור – אחד בכל
סמסטר;
 .3כתיבת עבודת סיכום.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) :ציון העבודה.
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