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            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

מטרת הקורס היא להכין את המשתתפים בו לראיונות טיפוליים  מטרות הקורסא. 

 כויות ומוגבלויות שונות, במסגרות שיקומיות וטיפוליות מגוונות. ואבחנתיים עם אנשים בעלי נ

 
 

 :תוכן הקורסב. 
נועד להקנות בסיס תיאורטי, ערכי, וחוויתי לתפקיד המראיין/ת. במסגרת חלק  הקורס 

זה של הקורס המשתתפים יקראו וידונו בספרות המתייחסת לשיטות ראיון שונות. בנוסף, 

ל שימוש בתרגילים ומשחקי תפקידים המיועדים לפתח החלק הכיתתי של הקורס יכלו

 מודעות עצמית, יכולת אבחנה טיפולית וכישורי ראיון קליני.

  מהלך השיעורים:     

 וידאו בקטעי וצפייה עצמית חשיפה הכוללת אינטנסיבית דינאמית  בסדנה מדובר

 יתבקשו רסבקו ות/המשתתפים. עצמם הסטודנטים ידי על שיערכו ראיונות של מבוימים

 הראיון כגון השונים וסוגיו הקליני לראיון היסוד עקרונות בנושא תיאורטית ספרות לקרוא

 . ועוד המוטיבציוני הראיון, הסוקרטי

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

 
מס' 

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

ראו ביבליוגרפיה  דייםראיונות הד -הכרות 1

 לקורס

 

   קליני בראיון יסוד עקרונות 2

   קליני בראיון יסוד עקרונות 3

   וידאו ניתוח 4



   וידאו ניתוח 5

   הקליני בראיון כבוד 6

   וידאו ניתוח 7

   וידאו ניתוח 8

   הסוקרטי הדיאלוג 9

   וידאו ניתוח 10

   וידאו ניתוח 11

   ציוניהמוטיב הראיון 12

   וידאו ניתוח 13

   סיכום 14

 
 

 :חובות הקורסג. 
  איןדרישות קדם: 

 חובות / דרישות / מטלות:
  פעילה השתתפות

 צילום וידאו של ראיון קליני
 

 :מרכיבי הציון הסופי
 .דיון וניהול פעילה השתתפות 
 

 (חובה) ביבליוגרפיה:ד. 
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