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 (מטרות על / מטרות ספציפיות): מטרות הקורסא. 
מטרת הקורס היא להכין את המשתתפים בו למפגשים טיפוליים עם אנשים בעלי נכויות, מחלות 

 ומוגבלויות שונות ובני משפחתם, במסגרות שיקומיות וטיפוליות מגוונות. 

 
 (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

 

 להקנות בסיס תיאורטי, ערכי, וחוויתי לתפקיד המטפל/ת.  הקורס נועד

בחלק המתבצע בכיתה המשתתפים יקראו וידונו בספרות המתייחסת למושגי יסוד וטכניקות 

הרלוונטיים לפיתוח כישורי ראיון וטיפול. חלק הארי של הקורס יוקדש לצילומי וידאו של ראיונות 

-רה היא לפתח מודעות עצמית ובפרט לקאונטרהסטודנטים וניתוחם במסגרת הקבוצתית. המט

החלק המעשי של הקורס כולל  טרנספרנס, ולחדד מיומנויות טיפוליות וכישורי ריאיון קליני.

עבודה במסגרת טיפולית בשדה אשר תתחיל בסמסטר ב' של השנה הנוכחית ותסתיים בסוף שנה ב' 

רכו סיורים בחלק ממקומות אלו על של לימודי התואר השני. במשך הסמסטר הראשון של הקורס, יע

מנת להקל על הסטודנטים את הבחירה במקום המועדף עליהם עד כמה שניתן. עד לסיום הסמסטר 

 הראשון כל משתתף/ת בתורת הראיון יבחר מקום לעבודה בשדה בו הוא יחל לעבוד בסמסטר השני.

 
 

 ורחים)(שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים א מהלך השיעורים:    
 

שיטות ההוראה כוללות הרצאות פרונטליות, ניתוח צילומי הווידאו של הטיפולים המבוימים על ידי 
 הסטודנטים, וסיורים במרכזים שיקומיים. 

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
 חומר קריאה נושא שעור מס'

  אוריינטציה -. מפגש ראשון1 1
  INSIDE IM DANCINGסרט:  2
 . ההצגות ההדדיות1 3
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ושגי מפתח במפגש הרצאה תיאורטית: מ 7
 הטיפולי

 

  סיור בבית החולים השיקומי "רעות" 8
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 SOMMERS 3פרק 

הרצאה תיאורטית: אייך לשאול בכדי להגיע  10
 לתוכן אותנטי?
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 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין     
 

 חובות / דרישות / מטלות: השתתפות פעילה 
 

 : עובר(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 
 
 

 (חובה) ביבליוגרפיה:ד. 
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