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  מטרות הקורסא. 

מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנט/ית בעריכת ראיון קליני ואיסוף אינפורמציה 

מלצות הטיפוליות. במסגרת זו, במהלכו, ואשר בעזרתה תגובש אבחנה אשר ממנה יגזרו הה

יכיר הסטודנט את הבסיס לגישות האבחנתיות השונות: האבחנה המבנית למול האבחנה 

). גיבושה של האבחנה המבנית יעשה על בסיס צירים התפתחותיים DSMהפנומנולוגית (

שונים. מבנה הראיון הקליני יתבסס על איסוף אינפורמציה שתאפשר הערכה מדויקת, ככל 

ר, של הרמה ההתפתחותית של המרואיין בכל אחד מהצירים השונים. במסגרת האפש

הקורס, ינתנו כלים לזיהוי  רמת ההתפתחות של המרואיין בכל אחד מהצירים על בסיס 

 הסימפטומים,האנמנזה והאינטראקציה שבין המראיין למרואיין, וגיבושם לכדי אבחנה

  והחלטות ביחס לאסטרטגיה הטיפולית הנדרשת.

 
 
  :תוכן הקורסב. 

הפנומנולוגי והמבני. הקורס  –הקורס יעסוק בהכרת העקרונות של הראיון הקליני לסוגיו 

יעמוד על ההבדלים שבין שני הראיונות, וייתן בידי הסטודנט את הכלים להעברת הראיון 

הקליני, הכרה של מצבים מיוחדים והטיפול בהם, והיכולת לגזור מסקנות טיפוליות מתוך 

פורמציה שנאספה. וזאת, תוך שימוש מתמיד בחומר קליני של ראיונות שנעשים על ידי האינ

 הסטודנט.

 



  

 

 

 הקורס יכלול בתוכו חלקים פרונטאליים והתנסותיים.  מהלך השיעורים:   

 הראיון הקליני . –תיאורטי  -חלק א'        

.הכיתתיתהצגת ראיונות קליניים וניתוחם במסגרת  -מעשי –חלק ב'         

 באמצעות שימוש בהקלטות. הצגת הראיונות הקליניים תעשה             

 
  נית הוראה מפורטת לכל השיעורים:תכ

 
 

מס' 
 השיעור

 
 נושא השיעור

 
 קריאה נדרשת

 מטרת הראיון הקליני. 1
 

 13מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

חוזה  –בניית מסגרת הראיון הקליני  2

 ותנאים פיזיים

, 3, 2מקור מס'  -ה ביבליוגרפי

6 

 מבנה הראיון הקליני. 3
 

 9, 2מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

 אבחנה מבנית למול אבחנה פנומנולוגית . 4
 

 12,  8מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

הצירים ההתפתחותיים השונים באבחנה  5
המבנית, והשתקפותם בסימפטומים, 

באנמנזה ובאינטראקציה שבין המראיין 
 למרואיין.

 

 

 5מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

 .DSMצירי האבחנה  של ה  6
 

 12מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

 7, 9מקור מס'  -ביבליוגרפיה  האנמנזה 7

הפרעות אכילה, סמים  –מצבים מיוחדים  8

 ואובדנות

 7, 6מקור מס'  -ביבליוגרפיה 

 9מקור מס'  -ביבליוגרפיה  ההתערבויות בראיון הקליני וייעודן 9

השימוש בהערכה הפסיכיאטרית ובטסטים  10

 במסגרת הראיון הקליני.

 

 13, 6מקור מס' -ביבליוגרפיה 



 ההמלצות הטיפוליות.  11
 

 9, 7, 6מקור  -ביבליוגרפיה 

 4מקור מס'  -ביבליוגרפיה  אספקטים חוקיים ואתיים בראיון הקליני. 12

 
 

 :חובות הקורסג. 

 השתתפות פעילה בהרצאות. .1

חד פעמית במסגרת הקורס של פגישה אחת מתוך ראיון קליני שערך  הצגה .2

 הסטודנט.

 הגשת דו"ח סיכום ראיון קליני בן שלשה מפגשים.   .3

 הציון בקורס : עובר/ לא עובר. .4
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