
 

 

 ס"דב
 

 הנחיית הורים קבוצתית
 תכנית לימודים

 שנתיים + סמסטר

 
 

 שם הקורס: התנסות בקבוצה דינמית
 .; מדריכה, מטפלת זוגית, מנחת הוריםקליניתבודה סוציאלית בע בעלת תואר שני –נא שם המרצה: טלי כה

יבדקו ים אפשרות לחוות קבוצה תהליכית סביב סוגיות בהורות. המשתתפ יםמטרת קורס זה היא להעניק ללומד
. הנושאים שנעבור דרכם םואת השפעתו על ההורות שלה םעימ יםמביא םאת המטען הרגשי והחינוכי שה

יכללו: גבולות, זוגיות והורות, בטחון וחרדה, אשמה, הצפה וחוסר ויסות הורי, פרידה, תלות, יצירתיות ומשחק, 
 תקשורת.קשר ו

 
 התפתחות העמדה ההורית כתהליך מקביל להתפתחות הילד -שם הקורס: הורות מתפתחת 

פסיכולוגית חינוכית; מטפלת,  שיקומית, –בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית  – שם המרצה: מיכל זיו
 .מאבחנת ומדריכת הורים

הקורס יעסוק בעמדה ההורית המתפתחת במקביל לשלבים ההתפתחותיים ולהישגים ההתפתחותיים של הילד. 
הקורס יקנה ידע בשלבי התפתחות הילד וההישגים ההתפתחותיים המצופים לצד ידע בתפקיד ההורה בהתאם  

מל אדפטיבית לשלב ההתפתחותי. הקורס יכלול תכנים תאורטיים בנושא עמדה הורית משתנה אדפטיבית ו
 לאורך ציר ההתפתחות של הילד ויקנה כלים יישומיים להתמודדות. 

 
 מושגים והשלכות על הדינמיקה המשפחתית ,מבוא –שם הקורס: התקשרות 

 .מנחת הורים תואר שני ביעוץ חינוכי, בעלת -  מרצה: יעל כהן
האנושיים וביחוד בהשלכותיה על הבנה הקורס עוסק בתיאוריה ההתקשרותית והשינוי שחוללה בהבנת הצרכים 

והתמודדות עם אתגרים במשפחה. הקורס יכלול תכנים תאורטיים בנושא התקשרות מבולבי ועד ימינו ,עם 
בחינת אורח החיים העכשוי בפריזמה ההתקשרותית. הקורס יכלול התנסות בניתוח התקשרותי של דינמיקות 

 משפחתיות בקבוצת הלימוד.
 

 הורות כמפתח לצמיחה אישית -הורית שם הקורס: השראה 
 בעלת תואר שני בתנ"ך ובהגות יהודית, מנחת הורים וקבוצות – מרצה: רננה שפירא

ילדה -במסגרת הקורס נפגוש באוצרות המקורות היהודיים המספרים לנו על משפחה, הורות, קשר הורה
ובה ומדויקת יותר עבורנו ועבור וסוגיות בחינוך. נשתמש במקורות אלה כמקורות השראה לפיתוח הורות קש

ילדינו. בנוסף נבחן את הדומה והשונה בין ההורות היהודית הקדומה לזו העכשווית וניטיב לכוון את העשיה 
 ההורית שלנו לאור מקורות אלה.

 
 שם הקורס: תיאוריות בהנחיית קבוצות

 טלי כהנאמרצה: 
וכולל תכנים תאורטיים בתחום הנחיית קבוצות הקורס עוסק בלמידה תאורטית של הנחיית קבוצות הורים 

יכירו תאוריות ומושגים של תהליכים קבוצתיים, ילמדו על  יםובתחום המשפחה והתפתחות ילדים. המשתתפ
יפתחו יכולת לעשיית אינטגרציה של הידע  יםוהן כהורים. המשתתפ יםהן כמשתתפם מהות הקבוצה ועל עצמ

 קבוצות הורים. התאורטי והמעשי במטרה ליישמו כמנחת
 

  



 

 

 
 

 שם הקורס: תיאוריות בהורות ויישומן בהקשרים של הנחיית הורים
בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגית חינוכית, מטפלת  - זקס-ד"ר גליה דילרשם המרצה: 
 ומנחת הורים.

הקניית ידע תיאורטי אודות הגישות השונות לתפיסת התפקיד ההורי ותפקידה של הדרכת ההורים לאור גישות 
רמות מודעות הורית, , גישת העצמי, קליין, מאהלראלה. יילמדו בין השאר תיאוריות מתורתם של: ויניקוט, 

 ועוד. שפר-גישת אדלרטיפול בהורות )אסתר כהן( גישת איכה, גישת 
 מפגש מציאותי עם הורים וניתוח תפיסתם את התפקיד ההורי שלהם.  יתורגלו דרךהגישות 

 
 שם הקורס: פיתוח מיומנויות תקשורת דיאלוגית

 זקס-מרצה: ד"ר גליה דילר
לסוגי דיאלוגים שונים )עסקיים, אישיים, חינוכיים וטיפוליים( מטרות שונות וכלים ספציפיים להשגת מטרות אלו. 

פו משתתפיו לידע התיאורטי וכן יתנסו ביישומם של הכלים הספציפיים המאפיינים כל במסגרת הקורס יחש
 דיאלוג ודיאלוג. קורס זה שואב מתחומי הדעת של תורת הראיון ושל עולם הגישור ופיתוח מיומנויות תקשורת. 

 
 

 הורות אחרי טראומה
 מרצה: מיכל זיו

מצבי משבר של ומאפיינים היחודיים של התמודדות הורית מיטבית עם טראומות שונות ל יפתח צוהרהקורס 
 בגילאים שונים.  ילדים

 
 שם הקורס: ניהול עסקי
 יועצת אסטרטגית ומאמנת שיווקית – מרצה: יסכה אופנהיים

עם מושגים מעולמות אלו ונתחיל תהליך  םנפגיש אות יםעצמאי יםכעובד םלשטח ולדרכ יםלקראת יציאת הלומד
של בירור סוגיות בתחום זה: יציאה לעצמאות, גיבוש הזהות השיווקית, מושגים בשיווק ובניית סל מוצרים, שיווק 

 מושגי ייסוד ופרזנציה אישית. –מסורתי ושיווק חדשני 
  
 

 שם הקורס: פסיכופתולוגיה של הילד ושל ההורה
 מרצה: מיכל זיו

נורמאלית של הילד של המבוגר. היכרות עם תהליכים -מושגי יסוד בהתפתחות נורמאלית ואבהכרות עם 
התפתחותיים פיזיים, קוגנטיביים ורגשיים אצל ילדים ועם התפקיד המורכב והמשתנה של ההורים במקביל. 

ורות מתן דגש על השפעה הדדית של מאפיינים פתולוגיים בהתפתחות הילד על דפוס ההורות כמו גם של ה
פתולוגית על התפתחות הילד. התחקות אחר הורות מיטיבה לצד הורות פוגענית ומקומה בחיזוק בריאותו 

הנפשית וחוסנו של הילד או למצער בהתפתחותה של מצוקה נפשית. לאור הבנה תיאורטית זו, נכוון את דרכי 
 ומטרות ההתערבות של מנחת ההורים.

 
  משפחה הדתיתהמאפייני וגיל ההתבגרות דגש על ב –בהנחיית הורים שם הקורס: סוגיות 

 מרצה: טלי כהנא
הקורס יעסוק בסוגיות המאפיינות הורות במשפחות דתיות, כגון: חינוך למצוות, התפתחות מינית ומפגש עם 

הגוף והמיניות בחברה הדתית, זהות מינית, זוגיות חד מגדרית, רווקות מאוחרת, חזרה בשאלה וחזרה 
ההתמודדות הייחודית של משפחות מרובות ילדים, השפה הדתית ושפת התורה בתוך המרחב של בתשובה, 

תקשורת מגדלת ושיח פתוח ורך, המפגש עם הטכנולוגיה והתרבות החילונית , בין חידוש למסורת, בין עבודת 
 המידות לאותנטיות פנימית.

 
 שם הקורס: המשפחה כמערכת

  טלי כהנאמרצה: 
הקניית ידע תיאורטי ופרספקטיבה מושגית לצורך הבנת הדינמיקה במשפחה. הכרות עם דרכי התערבות שונות 

 במקרי שינוי ומשבר במשפחה. 
 

  



 

 

 שם הקורס: הורות וזוגיות
 זקס-ד"ר גליה דילרמרצה: 
יים אודות הקשר בין הורות וזוגיות. הגברת המודעות לתהליכים פנימ עומק-תהבנפיתוח ידע והקניית 

והקניית כלים לעבודה על הורות תוך התייחסות לתובנות אודות  הורותבשהתרחשו ומתרחשים בזוגיות ו
  הדינמיקה הזוגיות.

 
 שם הקורס: פסיכולוגיה חיובית ופיתוח חוסן הורי

 זקס-שם המרצה: ד"ר גליה דילר
הפסיכולוגיה החיובית השמה במרכז את אחת הגישות המובילות בתחום הפסיכולוגיה המודרנית היא הגישה של 

החוזקות של הפרט, ילד כהורה, ועובדת על שכלולן. פיתוח חוסן הורי המבוסס על התמודדות מיטבית עם שגרה כמו 
  גם עם עיתות משבר, מהווה בסיס להורות מספקת יותר ומודל מצמיח עבור הילד.

 
 

 ילד-וחשיבותו בקשר הורה שם הקורס: משחק
 זיומרצה: מיכל 

הקניית ידע תיאורטי בהתפתחות המשחק והבנת חשיבותו במהלך חיינו, שימוש במשחק ככלי בתהליך הנחיית 
הורים וכאמצעי לתקשורת וחיזוק היחסים בין הורים לילדיהם. הקורס יכלול למידה על חשיבות המשחק, תצפית 

 וד. , המשחק כראי לנפש ועplayfulnessעל משחק, סוגי משחק, תפקיד המשחק, 
 
 

 קשב בהורותשם הקורס: 
 זקס-ד"ר גליה דילרמרצה: 

ח יותר ויותר. חלק וריכוז היא אתגר שהולך ונעשה רוו התמודדות של הורים עם ילדים עם הפרעות קשב
מהקושי נובע ממאפייניה התורשתיים של ההפרעה. הווי אומר כי אותן פונקציות הלוקות בחסר אצל הילד 

עושיות להיות גם אתגר יומיומי עבור ההורה שאמור לספק אותן. על המורכבות הזו ועל מאפיינים נוספים של 
 הפרעת קשב ביחסי הורים וילדים נדון בקורס זה. 

 
 

 :בהנחיית קבוצות הורים ה מעשיתהכשר

 בית מדרש לבניית סדנאות 

 הנחיית עמיתים 

 פרקטיקום בהנחיית קבוצות 
 בהובלת מיכל זיו וצוות התוכנית

בקורסים אלו נחזק ונעמיק את התיאוריות שנלמדו, נפתח, נעמיק ונתרגל מיומנויות בניית סדנאות והנחייתן 
 ונחזק את תחושת המסוגלות של המנחה.

הדגש בקורסים אלו הוא על המימד המעשי. הקורס יכלול התנסות בהנחיית עמיתים, לימוד יחידות תוכן, 
הקמת קבוצת הורים והנחייה בליווי הדרכה  –אחר פורום הורים ברשת, פרקטיקום כתיבת יומן, מעקב 

 קבוצתית.
 
 

 שם הקורס: מיומנויות פרטניות א
 מרצה: טלי כהנא

התמודדות עם סוגיות קונקרטיות, תודעתיות ורגשיות העולות  בהנחיית הורים, גיבוש גבולות מקצועיים ואתיקה 
מקצועית, למידת דרכים להבניית הסטינג הטיפולי, הכרות עם כלי עבודה יעילים להדרכת הורים, הכרות עם 

הורים בתהליך הנחיית -מנחה תכנים אישיים של המנחה והשפעתם על הנחיית ההורים, משמעותו של הקשר
 ההורים. 

 
 שם הקורס: מיומנויות פרטניות ב

 מרצה: מיכל זיו
-הקורס עוסק בתהליכים בעבודת הנחייה פרטנית להורים. הקורס יכלול תכנים תאורטיים בנושא יחסי מנחה

 ה.מונחה בדגש על סוגיות הקשורות בהורות וביחסי הורים וילדים. הקורס יכלול תרגילי סימולצי
  
 

  



 

 

 
 שם הקורס: אתיקה בהנחיית הורים פרטנית

 זקס-ד"ר גליה דילרמרצה: 
המפגש בין מנחה ההורים לבין זוג הורים במסגרת פרטנית הוא בעל מאפיינים ייחודיים הנושקים לתחומי היעוץ 

אתיות  והטיפול גם אם אינם מוגדרים ככאלה. במהלך הקורס נכיר את החוקים הרלוונטיים וכן נדון בסוגיות
 ם של אנשי היעוץ וההנחיה הפרטנית תוך התייחסות לצדדים השונים לכאן ולכאן של כל סוגיה. ממעול

 
 

 שם הקורס: פרקטיקום
 זקס-ד"ר גליה דילרמרצה: 

ליווי סטודנטיות בתהליך ההתנסות הראשונית ביעוץ פרטני. המשגת תהליך היעוץ בהתאם לנלמד, חידוד המודעות 
 .משוב עצמי ,תופיתוח מיומנוילמתרחש ב'חדר', 

 
 
 
  

 כל אחת מהשנתיים בנויות משלושה סמסטרים: 

 שעות אקדמאיות 7מפגשים של  13 –סמסטר א 

 שעות אקדמאיות 7מפגשים של  13 –סמסטר ב 

 שעות אקדמאיות 7מפגשים של  7 –סמסטר ג 

 

 בשנה השלישית יתקיים סמסטר לימודים נוסף: 

 שעות אקדמיות  7מפגשים של  10

 

 שעות אקדמיות  532סה"כ: 

 

 * שמות מרצי הקורסים עשויים להשתנות משנה לשנה

 * ייתכנו שינויים 

 

 


