
  ומשפחתי זוגי בטיפול נפוצות שאלות

  

 ?מהו טיפול זוגי וטיפול משפחתי .1

 .ופס את האדם כמשפיע ומושפע מהסביבה בה הוא חיתאשר ,  הינו טיפול מערכתיטיפול זוגי ומשפחתי

קשר עם משפחת , לחלוקת תפקידים במשפחה,  מתייחס לדפוסי תקשורתמשפחתיהזוגי והטיפול ה

  .יקטיםהמוצא וסגנון ניהול קונפל

  

 ?האם טיפול משפחתי חייב לכלול את כל בני המשפחה .2

ייתכנו מצבים , במהלך הטיפול, אתזעם . ישנם מצבים בהם רצוי שכל בני המשפחה יהיו נוכחים בטיפול

  .בהם רק ההורים או רק הילדים יוזמנו לפגישה

 

 ?מתי צריך טיפול משפחתי .3

 .ריתכאשר ישנו ילד שמאתגר את המערכת המשפחתית או ההו •

 .על חינוך הילדים בגילאים השונים, לעיתים קרובות/בתדירות גבוהה, כשיש חוסר הסכמה •

 .היכולה להתבטא במריבות או בנתק רגשי, כשיש אוירה מתוחה בבית •

 .כשלאחד מבני המשפחה יש צרכים מיוחדים ולא יודעים איך להתמודד •

 ).'וכו, חולי, ריםפיטו, גירושין, אובדן(כאשר יש משבר בעקבות שינוי במשפחה  •

 

 ?זוגימתי צריך טיפול  .4

 .'התמודדות עם פרק ב •

 .רגשית ומינית, כאשר קיים קושי מתמשך בתקשורת הזוגית ברמה התפקודית •

 .בעבר או בהווה, במצבים של קשר מחוץ לנישואין של אחד מבני הזוג •

 .אותו לא מצליחים לפתור, כשיש נושא במחלוקת •

 

  ? האם כל המשפחה צריכה לבוא, כאשר אנחנו כהורים מזהים אצל הילד שלנו בעיה .5

. היא ליצור שינוי ביחד עם כל בני המשפחה, סיוננוימנ, הדרך הטובה ביותר, כאשר ילד מבטא מצוקה

  .מבטאה קושי של כל המשפחה, מצוקה של הילד, לעיתים

 

  ?האם הפרטים שאני מוסר למטפל נשמרים בסודיות .6

אמר או מתרחש בתוך חדר  כל מה שנ לגבי,על פי החוק, אנו מחויבים בשמירת סודיות, י מקצועכאנש

 עם .למעט המקרים בהם המטופל מבקש מפורשות מהמטפל להעביר מידע לגורם אחר, הטיפולים

ביניהם אם קיימת סכנת התעללות או פגיעה בקטין או , ישנם כמה מצבים בהם יש לנו חובת דיווח, זאת

  .ישע-חסר

 

  ? האם אני צריך להיות נשוי על מנת לפנות לטיפול זוגי .7

-הומוזוגות , זוגות לא נשואים, זוגות נשואים: בין היתר, אנו נותנים מענה לכל סוגי הקשרים הזוגיים

 . 'זוגות בפרק ב, לסביים

 

   ?כמה עולה פגישה והאם ניתן לקבל הנחה .8

הזכאות .  תושבי העיר יכולים לפנות לקבל הנחה.לתושבי חוץ ₪ 200-ו ₪ 150פגישה היא בעלות של 

 .להנחה תיבדק בהתאם למסמכי ההכנסה של המשפחה

 

  ? מהי תדירות המפגשים ומה משך כל פגישה .9

 .כ אחת לשבוע" דקות ומתקיימת בד50-60כל פגישה אורכת בין 

 


