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Motivational Interviewing for Family Physicians 

See one, do one, teach one 

1-Day Workshop for Trainers 

 הועברה ע"י פרופ' רולניק סטיב. 

 

 

 תהליכים שקרו בתחילת השיעור: 

יכול לעבור לסגנון  MIסגנון ה –לקחת הובלה  –הנחיות מדויקות מה עושים חוקים וכללים, קביעת 

 לפי הצורך) דירקטיבי( אחר 

 ENGAGE  מי אתם? מה אתם עושים? מה מעניין אתכם? לקבוצה: חיבור 

 . מזמין שפת שינויאיזה סוג הוראה אתם עוסקים?  -פיק לה מיקוד:

באופן לשקף את השאלה  . להשאירן באוויר ולחשוב עליהן.להציע פתרונות לשאלות שעולותלא )

 (. ישיפוטלהיות לא . אפשר להמשיך לעבוד אתהולנסח אותה בצורה שאמפטי 

 שיקופיםלהשתמש ב

) התאמת התוכנית ככל הניתן כך שתענה על הצורך שעלה מתוך   סיכומים ותכנית -בסיום הפתיח 

 הקהל(. 

 רעיונות כלליים

 *השקופיות לתמיכה לא להוביל את ההרצאה. 

 ללכת בתוך הקבוצה עם מבט אומלל –* גיוס מתנדבים 

 דו ולא לסתור אותו מול הקבוצה * בעבודה עם שותף תמיד לעמוד לצ

 מה תרצי עוד לשתף או משהו בסגנון –* אם יש רגע לא ברור אפשר לשאול 

  MIוך השיטה המשמעותית ביותר בת –לברר -להציע-* לשאול

 יכול להיות שהקבוצה תהיה מוכנה להתחשב בכך –* לשתף בחולשות שלך כמנחה 

 * להתייחס לדברים אישיים שנאמרו ע"י משתתפים במהלך המפגש

 * להדגים התרגיל עם מתנדב ואז לבקש שיתרגלו אותו דבר בזוגות/שלשות/קבוצה

מי שמדבר מחזיק עט, כשהמנחה מבקש לחזור  –* לייצר שפת סימנים משותפת לקבוצה 

 למליאה ירים יד ומי ששם לב מרים גם וכך בעקבותיו כולם והריכוז חוזר למנחה

* לשמור על סדר הדיבור בקבוצה עם החזקת החפץ ולהעביר לפי הסדר אחרת מי שידבר זה 

 הדברנים והשקטים לא יישמעו



 * הפסקה מתודית לספר סיפורים אישיים/מצחיקים

 ה ואז להסביר לעומקהדגמלעשות  –הקדמה  -* לתת הסבר קצר  

 * רישום תובנות חשובות בעגלת הסדנה

 לעשות תאום צפיותסדנא * באמצע 

* קשה לי לעשות את זה... האם את אומרת שאת לא רוצה לעשות את זה ? האם את אומרת 

 שזקוקה לעזרה? למה התכוונת? 

 * מטפורה כמו ניפוח בלון 

 :MI גישת מתן משוב לפי רוח 

 . הדגמה של מתן פידבק תוך כדי הסדנא ע"י מנחה עמית/ משתתף מנוסה בגישה 

לשאול על מה תרצה משוב? לשאול אם ירצה לשמוע על  – מתן משוב לפי רוח הגישה המוטיבציונית

? לשאול אם שם לב למשהו שעבד טוב? אם תוכל לעשות משהו או משהו אחר  על תהליךטכניקה או 

להציע מקומות לשיפור ) קצת ולחזור לשאול מה דעתו )לברר, להציע, לברר(. מה תעשה?  -טוב יותר

 על ההצעה(. 

 עושה לפי נטייתו ולפי מה שמרגיש שהגורם אותו ממשב יכול להכילאין דרך מושלמת וכל אחד 

 את מי שמקבל את המשוב.  לשאולפשוט  –מה הדבר הכי חשוב בפידבק עבור כל אחד לנסות להבין 

  שאל מה הבינו ושאל מה עוד  –מידע הקשור למה שמעוניינים הצע  –שאל מה ירצו לדעת

 . ירצו לדעת

 למקד בחוזקות 

 לתת משוב אחד כל פעם 

למקד את הצופים מה ראיתם חיובי ממה שהתרחש בקבוצה: –שוב( הצופים בקבוצה ) כלי חממשוב 

 בשאלה ספציפית לגבי תהליך או התפתחות שקרתה בקבוצה תוך כדי התרגיל. 

 

 המאתגר ) לא מחובר, לא מתעניין, מתקשה, גורם למדריך לחוש קושי(. המתמחה 

  MIשתואמת רוח  בדרך  ללמוד לתת לו עצה

ENGAGMENT- להסתכל להבין את המקום שבו נמצא המתמחה כעת.  ות אמפטי.לברר, לשקף, להי

 עליו דרך משקפי חוזקות. 

 בקצרה.  אפשרויות 2-3לתת –לתת עצה 

 לפי תשובות לברר אם הבנתי נכון ולדייק.  מה הכי מתאים לו?  -להפיק מהמתמחה

 סכומיםלהשתמש ב

 להביע אמפטיה לקושי, מחויבות להוראת המתמחה, תמיכה והבנה

 לתת אפשרויות שונות לבחירה לפתור את הקושי

 



 מה תעשה? – MIשעה על 

  MI, לא איך לעשות  MIללמד על  –אם יש שעה 

 לא להיות חכם מידי

 , יותר חשוב מה אתה משאיר בחוץ. יותר מידי לא לשים בפנים

 מדיה וסרטים

 סיון שלהםילעבוד עם הנ

 (ROLE PLAYמבוים )  עדיף על משחקי תפקידים( REAL PLAY) שלהם תפקידים אמיתי  לעשות משחק

מהי הגישה המוטיבציונית? דרך לעזור למטופלים לעשות , שינוי בלי להגיד להם מה  -פתיח: במשפט

 לעשות...שיטת תקשורת העוזרת למטופלים להתקדם לשינוי בריאות חיובי. 

לתת הוראות מדויקות כולל על שקף  -להיות ברורתי לדבר במוטיבציונית, להיות אמיחה, אפשר בד

 . להתעמק בהפקה מהם מה צריכיםלביצוע תרגיל

 התנסות בקבוצה

 ) הפוקוס כבר קיים(  MIאני רוצה ללמוד  –כשמתמחה אומר 

ENGAGMENT -  הצגת  שיחה . –פידבק, שיקופים  –שיחה  –לברר עם המתמחה איך רוצה ללמוד

 הרעיון, הצעה לפתח את זה ושאלה מה אתה יודע על זה? מה אתה מרגיש לגבי למידת נושא זה?

EVOKING  - מה תרצה ללמוד ואיך  

 תכנון ובדיקה שאכן מתאים לו

 התנסות בהדרכה לקבוצה קטנה

 קבוצה חדשה שמטרתה חשיפה לגישת הראיון המוטיבציוני. ת הנחיי –תרגיל לזוג 

 להגדיר קודם כל לעצמנו מה זו הגישה המוטיבציונית במשפט אחד. 

להתחיל את המפגש במשפט פתיחה שמסביר מה מטרת המפגש ) חשיפה, עניין, תוכן, רוח, טכניקה 

 וכו'(. 

 עם הקבוצה.   ENGAGMENTליצור  -העברת תרגיל שמדגים את הגישה. המטרה

 מתן פידבק לפי סעיף א שנלמד בסדנא.  -בסיום התרגיל

 

 סיכום הסדנא: 

 מה יעזור לכם להמשיך לשכלל את מיומנויותכם כמדריכים:  -הפקה מהקהל

 + מערכי תרגילים בעברית

 + סרטונים בעברית

 . + הפצת הגישה לכמה שיותר תחומים ושתהיה נושא מוכר ומדובר במסגרת קופות החולים



+ הדגמת הגישה בנושאים ספציפיים המתאימים לעבודה היומיומית ) עישון, השמנה, הענות לטיפול 

 תרופתי וכו'(. 

 + קבוצת מדריכים ) וירטואלית או מעשית(. 

 + אפשרות לקבל פידבק על שיחות עם מתמחים ) מוקלטות או מתומללות(. 

 

 

 


