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 ייעוד ההוראה 

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 

 לתהליכים אישיים ובין אישיים.  ייעוצי תוך מודעות

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 

משמעות שפת הגוף, "הקוד האישי", הצבת מטרות יעד והגמשתן בתוך השיח, משוב, והסמויים(, 

 רפריימינג, ותהליכי פרידה והערכה. 

 פרשיות לימודים 

מאחר והלמידה הקורס יכלול שיעורים בכיתה והתנסות סדנאית בראיונות עם נועצים. 

מהקורס בתוך מעבדה המשמעותית ביותר נעשית דרך התנסות הלכה למעשה בפועל, יתבצע חלק 

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

 דרישות והרכב הציון בקורס: 

 נוכחות קבועה. .1

 הגשת תרגילים ועבודות.  השתתפות פעילה בסדנאות    .2

 אה שוטפת במהלך הקורס והשתתפות בדיונים בכיתה. קרי .3

 דרכי הערכה

שצולמו ותועדו במהלך )מתוך ארבעה( ראיונות ייעוציים שלושה ניתוח  .1

תהליכים,  הבנת ניתוח הראיון יכלול ההתנסותית.השיעורים בקורס במעבדה 



תכנים ומיומנויות. הלומדים ידרשו לעגן את ההתנסות בידע תיאורטי. העבודות 

יכתבו במשותף על ידי  זוגות אך החלק האחרון בהם יכלול היבטים רפלקטיביים 

 עבודה בזוגות .מהציון( %90)אישיים והוא יוערך בנפרד לכל לומד. 

 אישיתעבודה  ציון(המ %5ניתוח  זיכרונות מוקדמים )זוג בהצלבה( ) .2

 ה בסרט דרך פרספקטיבה אישיתיניתוח רפלקטיבי של קריאה בספרות או צפי .3

 .עבודה אישית מהציון(. %5)

 

 

 

 

 להלן תוכנית הקורס והמטלות:

 מטלה קריאה מקדימה נושא השיעור תאריך

 10.00  -08:30 ד'יום  ב'  -א' וסמסטר 

שיעור פתיחה,  

הקשבה פעילה  

 "כרטיס ביקור"

 הטיות לפני מפגש

 

-21)הדר( מבנה הסט 

 )הקשבה( 87-105,  39

 

  

 החוזה הטיפולי 

 חלונות גוהרי, 

( ; הדר 2)פרק  7 

 ( 126-127אמפטיה )

תדפיס: אמפטיה  

 המושג והתפתחותו

הגשת מטלת צפייה  

פאטש אדמס,  בסרט

כתיבת משוב 

 רפלקטיבי

אמפטיה, סגנונות   

 הגנה גיב

  

 השאלה ככלי במפגש 

 הבין אישי

-88עמ'  2009קלנר 
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   אנמנזה  

   1 מעבדה 

  

דיון וניתוח המפגש 

 הטיפולי

  

   גרף חיים 

זיכרונות מוקדמים  

ככלי לאבחון תפיסת 

 אובייקט וסגנון חים

(. 1998המנחם, א' )

 זיכרונות מוקדמים

תרגיל זיכרונות 

 מוקדמים )זוגות(

 אבחון מוקד הכאב 

 הכרוני

  



: הבניה משותפת 7.1.15

לספר את הסיפור 

 מחדש

  

 ותכנון עבודה טיפולית 

 

 Halstead. R. W., 

Pehrsson D.E.,  

Mullen. J.A (2011) 

 

 

המטפורה ככלי  

 טיפולי
  

העברה והעברה נגדית  

 בתהליך הקשר

  

 ב'  סימסטר

התערבות ממוקדת  

 קצרת מועד

  

   3מעבדה  

   פסח 

   פסח 

   ]אין לימודים[ 

    

רפריימינג, טכניקות  

 "לבניית "סיפור אחר

 Halstead. R. W., 

Pehrsson D.E.,  

Mullen. J.A (2011) 

 

 TA ,קפלן ויצטום  

 TA   

הפרעות אישיות,  

  משברי חיים

  

טראומות, אבל ושכול  

 אישיבמפגש הבין 

  

   

   4 מעבדה 

   ניתוח ראיון מעבדה 

פרידה וסיום במפגש  

 הטיפולי 
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