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 תומשולב ותמשפחעבודה עם  -סדנה

 ידע, כלים וטכניקות לאנשי מקצוע העובדים משפחות משולבות

   

 :  תיאור הקורס

מייצרות קשרים אינטימיים על בסיס של תשתית שונה לחלוטין ממשפחות משפחות משולבות  

ם לכל הנוגעים בדבר. שיעור הגירושין במשפחות משולבות גבוה יגרעיניות המהווים אתגרים משמעותי

אך עדיין לא קיימות מספיק תוכניות קליניות   אחוזים 60-70ומאמיר למשיעור הגירושין בזוגיות ראשונה 

 .  ו/או הדרכתיות המספקות הכשרה בטיפול במערכות יחסים עם משפחות משולבות

משום שמעורבים בה הרבה אנשים  והיא כוללת הורים, ילדים בהתאמה ,  זו צורה מורכבת של טיפול 

 ההורים שאינם חיים בבית, סבים, סבתות, בני משפחה מורחבת וילדים משותפים. 

   . הייחודיים להן כדי לעבוד עם משפחות משולבות יש להבין את הדינמיקות והאתגרים

נשי מקצוע לעזור למשפחות אלו להתמזג ולשפר את תפקודם בארבעה מטרת הקורס היא הכשרת א

 תחומים:

את כל האנשים מבחוץ ומבפנים המשפיעים על  הורות, משמעת, חיזוק הקשר הזוגי, ועבודה הכוללת 

 צמיחתה. 

 :מטרות הקורס

פחות  הייחודיים למשיחום הידע והמרכיבים , תמהארץ והעולםעדכני מחקרי  הקורס יקנה ידע תיאורטי

 כולל הסטיגמה(. )סקירת נתונים של כוחות תרבותיים ומשפטיים  משולבות.

  השפעות מעברים ושינויים )גירושין, מוות של הורה( על בנייתה של המשפחה החדשה.יסקור את 

 משולבות ה משפחות כלל ה אתגרים העיקריים המשותפים להבנה של שלבי התפתחותה והעמקה ב

להבדיל בין הצרכים , להפגין יכולת עבודה עם משפחות משולבות: והסטודנטים יוכלבסיום הקורס, 

מותאמים  כלים פרקטיים ולהעזר ב השונים של דמויות ביולוגיות והדמויות הלא ביולוגיות במשפחה 

 בעבודתם. 
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 מנחה תוכן מפגשים 

מפגש 
1-  

 הכרות.   
 המשפחות המשולבות.  סקירת

 
 . הסטוריה, פרדיגמות והמצב בארץ ובעולם

 

  2מפגש 
 
 

 פרק ב' מתחיל מאובדן 
השפעות גירושין/מוות של הורה על הורים 

 וילדים 
 הורה אלמן  עםמשפחות 

 משפחות להט"ב 
 

ראש התחום היישומי , ד"ר תרצה יואלס
במרכז לחקר התפתחות הילד,  מרצה 

בכירה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת 
ני משפחות  יחיפה. יועצת בכירה לעני

וילדים עירית חיפה, מדריכה פקידי סעד 
לסדרי דין וחוק נוער. מומחית מטעם 

יני משפחה בחיפה. יבית משפט לענ
 . גרוסשניט ות וישבה בוועד

 

 אמהות חורגת אל מול אבהות חורגת  3מפגש 
  ההבדלים בין נשים וגבריםסקירה 

 - זוגיות במשפחות משולבות
 מכשולים מאפיינים, ניהול קונפליקטים. 

חוקים וגבולות בניית מערכות יחסים בין בני  
 הבית, חלוקת תפקידים, אחריות, כללים. 
גישור בין סגנונות הורות שונים, מסורות 

  ותרבויות.
בין אישיות להתמודדויות עם  פרקטיקות

 הבדלים
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יתכן מרצה אורח

שלבי ההתפתחות של משפחה משולבת   4מפגש 
 "מודל שבעת השלבים".   

חמשת האתגרים המאפיינים את כלל 
 המשפחות המשולבות. 

שלוש רמות של התערבות בעבודה עם 
 משפחות משולבות 

 

 

 שינויים במערך המשפחתי.   5מפגש 
שלבים התפתחותיים  של ילדים ובני נוער 

 והשפעתם על הסתגלות למשפחות חדשות. 
 

הבחנה בין מתבגרים במשפחות משולבות. 
מאפייני הגיל להשפעות השינויים בהרכב 

 .  המשפחתי
 

 

מרוץ הסמכויות, משמורת משותפת, ניכור   6מפגש 
 הורי, הסדרי שהות, מזונות וכו'  

, מומחית בדיני עו"ד אלינה פינקלשטיין
 משפחה וירושה 
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   הורים משלביםזכויות 
   . סיכום 
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