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 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 

 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  

תכני השיח )הגלויים  של הנועץ ובניה משותפת של דרכי סיוע. כמו כן ייבחנו זיהוי והבהרת

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

 הקורס יכלול גם את התמודדות היועצות עם מפגשים מרחוק רפריימינג, ותהליכי פרידה והערכה. 

כתוצאה מנגיף הקורונה והדרכים לקיים אינטראקציות בין אישיות אפקטיביות תוך שמירת 

 מרחק או בדרך מקוונת. 

 

 מהלך הקורס 

הלמידה המתוכננת תתבצע הקורס יכלול שיעורים בכיתה והתנסות סדנאית בראיונות עם נועצים. 

ם יהיו סינכרוניים עד כאשר בשיעורי באופן היברידי בשל הריחוק הנדרש בשל מגפת הקורונה

מאחר והלמידה שתתאפשר למידה בחדר לימוד משותף לכל הסטודנטיות ולשהות במעבדה. 

חלק  לקיים נקווה שיתאפשר  המשמעותית ביותר נעשית דרך התנסות הלכה למעשה בפועל,

 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

 נוכחות קבועה. אין להעדר מאף שיעור מעבדה התנסותית.  .1

 הגשת תרגילים ועבודות.  השתתפות פעילה בסדנאות    .2

 קריאה שוטפת במהלך הקורס והשתתפות בדיונים בכיתה.  .3

 דרכי הערכה

בנוסף ו בשקלול ציון לכל עבודה( 33%) עבודות 3במהלך השנה ידרשו הסטודנטים להגיש 

 . להלן פרוט כל המטלות בקורס:ללא ציון םיינתנו תרגילי

גרף  דרך פרספקטיבה אישיתפאטש אדמס על גווניה של האמפטיה צפייה בסרט  .1

 )ללא ציון(. חיים, וניתוח זיכרונות מוקדמים

הגשה  EPיה נרטיבית: ראיון, ניתוח מנגנוני ברירה ו רפלקצ –סיפור החיים  .2

סמסטר ב'.  -ראשונה סמסטר א'. סגנון יצירת נרטיב ורפלקציה על רפלקציה

 העבודה אישית 



)מתוך ארבע( שצולמו ותועדו במהלך השיעורים ראיונות ייעוציים שני ניתוח  .3

נים תהליכים, תכ הבנת לוניתוח הראיון יכל ההתנסותית.במעבדה  בקורס

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. העבודה בזוגות. 

 

 

 ביבליוגרפיה

 פריטי החובה מסומנים בכוכבית 
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 מאמרים הקשורים בהתמודדות עם הקורונה:

הלמ"ס מבט ( החוסן הלאומי בישראל בצל הקורונה: משמעויות מסקר 2020אלרן, מ'.  אבן ש' )

 2020במאי  13,  8131גיליון המכון למחקרי ביטחון לאומי על, 

/survey-https://www.inss.org.il/he/publication/coronavirus 

 , מחקרים, סטטיסטיקה והמלצותבריאות הנפש לאחר משבר הקורונה |  (2020 ) טמיר א' )עורך(

19.html-covid-after-health-https://www.tipulpsychology.co.il/articles/mental 

 

( הכל על טפול מרחוק, פסיכולוגיה עברית סידרת מאמרים 2020)

https://www.hebpsy.net/page.asp?id=95 

 

. ההמלצות הקריאה יעודכנו 2021הערה: צפויים להתפרסם מאמרים רבים בנושא במהלך 

 בהמשך. 
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