
 

 

  -קורס מקוון 
 בפיזיותרפיה הגישה המוטיבציונית

 ? READY M.I.  
 

       23.6.21, 16.6.21, 9.6.21,  2.6.21כים: תארי

 

   :הרציונל / רקע

  שינוי על ידי חקירה ופתרון מטופל שמטרתה להגביר את המוטיבציה הפנימית ל-, ממוקדתשיטה מנחה  –הגישה המוטיבציונית  

ור  של אמביוולנטיות תלויות   ,והארוך בטיפול הרפואיקצר  יודעים שתוצאות לטווח האנו  מחקרים בעולם  מ   .(1995ולניק  )מילר 

 50%-30%  המציאות היא ש   .  באופן קבוע, כמבצע  פעילויות לפי הנחיות, וכשומר אורח חיים בריא  המטופל   בשיתוף פעולה של

שנרש  יםנעמנמהחולים   הרפואי  ובטיפול  בהנחיות  מלדבוק  כלשהו  ) באופן  להם  הבנוסף,  .(WHO  2003ם   Client"  -גישת 

Centered"  בעולם הרווחת  ומטרותיו. ,  ערכיו  המטופל,  תפיסת  על  בהתבסס  במשותף,  טיפול  ודרכי  מטרות  קביעת  מחייבת 

הקלאסית של "המטפל    גישההישה המוטיבציונית, לעומת  הג  –שימוש בכלים ובמיומנויות תקשורת נוספים, כגון  גישה זו דורשת  

  ." שרבים מהפיזיותרפיסטים עדיין נוקטים בהדע כלהיו

 

   :רותמט

  .שלב השינוי שבו המטופל נמצאלרכוש כלים לזיהוי  -

 . של הגישה המוטיבציונית  התקשורת ומיומנויות כיר את עקרונותלה -

 . , מה חשוב לו(אותומטופל )מה מניע הל מקורות המוטיבציה ש  זיהויללרכוש כלים  -

 . עודד אותול מסוגלות העצמית של המטופל והק וזילחלרכוש כלים  -

 . לשיתוף פעולה עם הטיפול כרונייםמוטיבציה אצל מטופלים לרכוש כלים מעוררי  -

 .כלים להניע את המטופלים לבצע שינוי באורח חייהם  לרכוש -

 . ופל לטיפול ולביצוע שינוי באורח חייוכלים להתמודד עם התנגדויות של המטלרכוש   -

 לקביעת יעדי טיפול תפקודיים ובניית תכנית פעולה מותאמת אישית למטופל. כלים  לרכוש -

 (. MIהמניע ) ןריאיושפת השינוי וה לתרגל את  -

 

עצמו תהליך  , יחווה ב קורסכלול ידע תיאורטי תוך כדי הדגמות, סימולציות ותיאורי מקרה מהשדה הקליני. כל משתתף בי  קורסה

 ל תהליכי שינוי, בקרב המטופלים.שה המוטיבציונית,  ויקבל כלים כיצד להוביהובלה לשינוי,  תוך שימוש בגי

כדי להובילו  הגישה המוטיבציונית,    לזהות את שלב השינוי של המטופל ולפעול לפי עקרונות  יוכל המשתתף    –  קורסבסיום ה

תקשולשינוי.   המיומנויות  ישתמש  ויוכל  ת  רהמשתתף  מוטיבציה  ההמעוררות  בשיתוף  חכלקבוע,  יעדים  ותוכנית מטופל,  מים 

 המותאמים באופן אישי למטופל.                           פעולה,

חשוב   יוכל    –והכי  העבודה  המשתתף  במהלך  הקיימים,  ובמשאבים  הזמן  במסגרת  אלו,  במיומנויות  מיידי,  באופן  להשתמש, 

 השוטפת עם המטופלים. 

 

 

   ם עם רישיון של משרד הבריאותהקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכי :עדהל י ק

 

 

 



 

 

   :הקורסדרישות  

 המפגשים  כל ב , עם מצלמה פתוחה,חובה השתתפות •

 קריאת חומר הרקע שיועבר למשתלמים לפני ההרצאות  •

 וסימולציותתרגול תתפות פעילה, הש •

 

 שעות( 4של מקוונים  מפגשים ארבעה ) שעות 16: היקף הקורס 

 משתתפים 24 עד  :מספר משתתפים

 

 ZOOM – און ליין מקום: 

 23.6.21, 16.6.21, 9.6.21,  2.6.21תאריכים: 

 

 8.30-12.30שעות: 

 שח  1150 עלות ללא חבר  /   שח 650 לות לחברע    לות למשתתף:ע

 

 תנאים לקבלת תעודה: 
 מהמפגשים 100חובת נוכחות של %  -
   עמידה במטלות הנדרשות. -

 PDF* לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט  

 

 זום.   בקורס: )עיוני ומעשי( ה ההורא דרכי 

 

 :מרצה

   BPT, MPH הדס קהלני

 פיזיותרפיסטית מחוזית, כללית ומאמנת לבריאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ס: קורכני התפירוט 

 

 

 מפגש ראשון 

 

2.6.21 

 תכנים שעות   

 מהו שינוי ולמה קשה לעשות אותו? 8.30-9.45

 מודל שלבי השינוי , זיהוי שלב השינוי 

 ל"י סוגי מוטיבציה , אמי 10.00-11.00

 זיהוי מוטיבציה פנימית

 תרגול -חשיבות השינוי זיהוי  11.15-12.30

 

 מפגש שני 

 

9.6.21 

 רוח הגישה המוטיבציונית ועקרונותיה  8.30-9.45

 תרגול  - O.A.R.S –מיומנויות תקשורת  10.00-11.00

 העצמה ועידוד  -חיזוק המסוגלות העצמית   11.15-12.30

 תרגול

 

 מפגש שלישי

 

16.6.21 

 למה ואיך?  –תיאום ציפיות  8.30-9.45

 ( Participation) טיפול בתפירה אישית –"קליעה למטרה" 

 ,  תפקודיות טיפול מטרות קביעת 10.00-11.15

   תרגול – BE SMARTלפי 

 השינוי  שפת 11.30-12.30

Elicit – Provide – Elicit  - תרגול 

 

 מפגש רביעי 

 

23.6.21 

 התנגדויות עם שורת והתמודדותסגנונות תק 8.30-9.45

 התנגדויות  וסוגי יםחסמ סוגי

 . האחרון ועד הראשון מהמפגש – הכרוני במטופל הטיפול ניהול 10.00-11.00

 ?טיפול מסיימים /משנים מתי - מחדש הערכה

 תרגול - הרפואית לרשומה בהתאם מוטיבציוני  ראיון 11.15-12.30

 תן צידה לדרך., סיכום ומויישום תרגול
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