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ישראל, שבע-באר, גוריון בנגב-בןאוניברסיטת , שפיצר' ק ג'וג' המחלקה לעבודה סוציאלית על שם שרלוט ב

התרשים מתייחס לאירועים הקשורים להיסטוריה  . הינו תרשים של אילן היוחסין המשפחתי המהווה ייצוג חזותי של המשפחהינוגרם 'הג

משלב  יצירתי נוגרם 'ג.( (Bowen, 1976המוצאלהעברה הבין דורית וליכולת של הפרט לבנות נפרדות ממשפחת , המשפחתית

נוגרם  על משפחתו תוך התייחסות לתמות הבין דוריות כפי שחווה  'היסטורית על המשפחה וחוויה פנומנולוגית של  יוצר הגאינפורמציה 

.  העתידגם כלפי העבר וגם כלפי -הכלי מאפשר לשלב התבוננות אובייקטיבית וסובייקטיבית בו זמנית. אותם

,  והוא משתמש בסמלים וסימונים אוניברסליים על מנת לרשום את מבנה המשפחה, מבני של המשפחה-במקורו הינו תיאור גרפיהגינוגרם 

הכלים . בו אין סמלים מוסכמים,  סובייקטיבי-כדי לבטא את הממד הרגשי, צבעים, מטאפורות, ינוגרם היצירתי מוסיף סמלים'בעוד הג

השילוב  . היצירתיים  נותנים ביטוי לפרשנות הרגשית ולחוויה הסובייקטיבית של המטופל לגבי תפיסתו את המשפחה ואת מיקומו בתוכה

.יוצר כלי עבודה ייחודי–ללא מבנה וחוקיות מוגדרים , בין כלי עם חוקיות ומבנה לכלי אומנותי המבטא את הקול הסובייקטיבי

".  אחרי"ו" לפני"ציר הזמן שלהם קטוע ומתחלק ל. הגעגוע והאין, אנשים שחוו אובדן לעיתים נותרים ללא מילים שיתארו את עוצמת הכאב

הווה ועתיד ובכך , הכלי מאפשר התייחסות לעבר, כמו כן. מאפשרת לנגוע  ולתת צורה לחוויה שעוד אין לה מילים, עבודה בעזרת כלי זה

גם שהעתיד , הכלי בהתייחסותו לעתיד מאפשר ליצור תמונה עתידית. מאפשר יצירת רצף ובניה של  נרטיב במקום בו יש קטיעות

.  מעורפל ולא ברור

לאפשר התנסות ולקיים דיון על תרומתו הייחודית של הכלי לעבודה , ינוגרם יצרתי'לחשוף את המשתתפים לעבודה עם גהסדנא מטרת 

בכלי יוכל לסייע בהרחבת  השימוש . וקבוצתייםזוגיים , מתאימה לטיפולים פרטנייםזה עם כלי עבודה .ושכולעם אנשים שחוו אובדן 

.המחקר  על טיפול בשכול
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