מיומנויות השיח היחס הייעוצי המסייע
Becoming a Counselor:
Skills of inter-personally communication
המרצה  :דר' סמדר בן אשר
היקף 4 :ש"ש

שנה :תשע"ה

מטרת הקורס
מטרת הקורס לאפשר למשתתפים בו להכיר את החומר התיאורטי העוסק באינטראקציות
המתהוות בראיון הטיפולי .במוקד הקורס יעמוד ניהול המפגש הייעוצי טיפולי בהתאם לגישה
ההומאנית וגישות טיפוליות שונות .הלומדים בקורס יפעלו לרכישת מיומנויות בסיסיות של ראיון
ייעוצי תוך מודעות לתהליכים אישיים ובין אישיים.
נושאי הקורס יכללו הכרה וזיהוי מטרות מקדימות למפגש הטיפולי ,הבנת מערך ההטיות ,תהליך
הכרות וקשר ,מודלים של תקשורת חוסמת ופותחת ,סוגי שאלות ,מיקוד והבנת הכאב המתמשך
של הנועץ ובניה משותפת של דרכי סיוע .כמו כן ייבחנו זיהוי והבהרת תכני השיח (הגלויים
והסמויים) ,משמעות שפת הגוף" ,הקוד האישי" ,הצבת מטרות יעד והגמשתן בתוך השיח ,משוב,
רפריימינג ,ותהליכי פרידה והערכה.
מהלך הקורס
הקורס יכלול שיעורים בכיתה והתנסות סדנאית בראיונות עם נועצים .מאחר והלמידה
המשמעותית ביותר נעשית דרך התנסות הלכה למעשה בפועל ,יתבצע חלק מהקורס בתוך מעבדה
התנסותית בעזרת חלון חד כיווני וציוד וידיאו מתעד .בקורס יינתן דגש רב לפיתוח וצמיחה
אישית תוך מודעות לחלקים האישים של הלומדים שאותם הם מביאים למפגש
חובות הלומדים
 .1נוכחות קבועה.
.2

השתתפות פעילה בסדנאות הגשת תרגילים ועבודות.

 .3קריאה שוטפת במהלך הקורס והשתתפות בדיונים בכיתה.
דרכי הערכה
 .1ניתוח שלושה ראיונות ייעוציים (מתוך ארבעה) שצולמו ותועדו במהלך
השיעורים בקורס במעבדה ההתנסותית .ניתוח הראיון יכלול הבנת תהליכים,
תכנים ומיומנויות .הלומדים ידרשו לעגן את ההתנסות בידע תיאורטי .העבודות
יכתבו במשותף על ידי זוגות אך החלק האחרון בהם יכלול היבטים רפלקטיביים
אישיים והוא יוערך בנפרד לכל לומד 09%( .מהציון) .עבודה בזוגות
 .2ניתוח זיכרונות מוקדמים (זוג בהצלבה) ( 5%מהציון) עבודה אישית
 .3ניתוח רפלקטיבי של קריאה בספרות או צפייה בסרט דרך פרספקטיבה אישית
( 5%מהציון) .עבודה אישית.
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Course Objectives:
The aim of the course is to familiarize students with theoretical material
regarding the interactions that develop in a therapy interview. The course
focuses on conducting a counseling session according to the humanistic
approach and various therapy approaches (e.g., principles of the dynamic
approach, the structured approach and focused short-term therapy).
Students will acquire basic counseling interview skills from an awareness
of personal and interpersonal processes. Course subjects include
recognizing and identifying preliminary therapy objectives, understanding
bias, the introduction and connection process, communication blocking and
communication facilitating models, types of questions, focusing and
understanding the client’s “ongoing pain” and joint formulation of support
methods. The course also includes identifying and clarifying discourse
content (both explicit and implicit), the significance of body language, the
“Personal Code”, setting objectives and adjusting them within the
discourse, feedback, reframing, and closure and evaluation processes.
4.
5. Special emphasis will be placed on personal development and growth
from an awareness of the personal parts students bring into the
counseling/therapy session.

