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 המלווה הכשרה מעשית ראשונה יסודות ההתערבות הטיפולית קורס 

 הסטודנט כמטפלתרגיל 

 

 מטרתה של עבודה זו היא העמקת ההכרות עם עצמי כדמות מטפלת. 

 מתוך הסוגים השונים של החשיבה הקלינית שהוצגה בשיעור.  2המקרה שכתבת, בחרי  רנק'(: בהתבסס על תיאו 25) חשיבה קליניתא. 

 שאלות שעולות אצלך כמטפלת. פרטי מה עשית על מנת לקבל מענה לשאלות אלה, ומה התשובות אליהן   2סוג של חשיבה כתבי * לכל 

 הגעת )יש להתבסס על ספרות(   

חשיבה אינטראקטיבית של המרפאה בעיסוק במטרה להגיע תבסס על קשר טיפולי נבנה בתהליך המ נק'(: 25) הטיפולי קשרה .ב

צייני את המרכיבים שתרמו . התמקדי בתהליך בניית הקשרעם לקוח.  יבניה של קשר טיפולתארי . ינה לבין הלקוחביחסי אמון ל

  כיצד התמודדת עם הקושי ומהן מסקנותיך מהתהליך.תארי  .ם באו לידי ביטויו, את המכשולים שעלו ופרטי כיצד הלבניית

, תארי את האפשרויות . זהי את מקורה של הדילמהכשרהבמהלך הה אותך וקשהעסיאו קונפליקט תארי דילמה  :נק'( 25) התמודדות .ג

עמדותיך, ערכיך, ניסיון השתמשת )בהם יזה כלים א השונות בהן ניתן להתמודד עימה והציגי את היתרונות והחסרונות בכל אופציה שעולה.

  ואיזה לא? להתמודדות ( היו לך יעיליםהעבר שלך, אופייך

נתחי את במהלך ההכשרה.  יםימשמעות ושהי/הערכה משובחווית העברה או מתן של בו מפגש תארי ונתחי  :נק'( 20) משוב והערכה .ד

כיצד השפיע  /הערכה.תארי מחשבות ורגשות שעלו בהקשר למשוב ,והתייחסי למשמעות שלה ההערכה/סביבה בה הועבר המשובה

 על תהליך הלמידה שלך?  /הערכההמשוב

 

 נק'( 5) הנחיות כלליות לכתיבה וארגון העבודה

 עמודים   4עד סה"כ -אורך העבודה. 1

ס"מ לפחות מכל  3, רווח שורה וחצי בין השורות ושוליים של 12, גודל Times New Romanיש להגיש את העבודות מודפסות בגופן . 2

 ארבעת הצדדים. 

  ההשיוך הקבוצתי, ולקבל אישור על הגעת , לפיובסיון, תשע" 'כ 26.6.2016 יש לשלוח את העבודה למרצות הקורס עד תאריך.  3

 ציון.מה %5של חריגה מהנחיות אלה תגרור הורדה 

 

 ציון העבודה יכלול התייחסות למידת הכנות והפתיחות, כמו גם לדרך ניסוח בהירה ועניינית. 

 בהצלחה

 הכשרה מהנה ומעשירה

 nuritmiz@gmail.com - מזרחי נורית 

 jsseela@bezeqint.net  - סו סלע
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