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(עשר דקות)תרגיל 
:להתחלק לזוגות להציג את עצמכם ולספר על•

:תוך התייחסות לשאלות, מקרה שבצעתם שינוי בחיים•

מה הייתה הסיבה–

מה אפשר את השינוי–

?האם זה היה תהליך רגעי או ממושך–

אך  , שינוי שמישהו אחר חשב שאתם צריכים לבצע•
לא הצליח להביא אותם לאותו השינוי שהוא רצה  

אך  , אולי אתם אפילו הסכמתם עם הצורך. עבורכם
.  התנגדתם לו

?שאותו אדם רצההשינומה הניע אתכם להתנגד לאותו –
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תרגיל נוסף
.סרגל המוכנות לשינוי•

אך טרם  , לבצע" צריכים"הגדירו שינוי שאתם חושבים ש–

:ביצעתם והגדירו

?מה הבעיה•

?מה מונע מלבצע•

10-ל0עד כמה אתם מוכנים לבצע את השינוי בין –

?10-מה יכול להזיז את הסרגל לכיוון ה–
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הנחת יסוד להתערבות  

:הטיפולית

המטופל מגיע לטיפול חסר  •

,בהתנגדות, מוטיבציה

.מבולבל ובחרדה, אמביבלנטי

מטרת ההתערבות הטיפולית  •

ויחסי  Joiningהיא ליצור 

אמון עם המטופל  

זאת לשם העלאת •

.מוטיבציה להמשך טיפול גמילה שיקומי
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במילים של מילר ורולניק

במקום לעסוק בשאלה מדוע האדם אינו  •
יהיה נכון יותר  , רוצה לבצע שינוי מסוים
.לבדוק מה האדם כן רוצה

.זה לא אומר התעלמות מנושא השינוי•

.לצורך לשינויהקשרזה נותן , להיפך•

לעיתים אנשים לא ישקלו אפשרות  •
לשנות עד שלא יראו עד כמה השנוי הוא 

.רלוונטי להשגת מטרותיהם בחיים
מהדורה שנייה19' ע«
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אפיוני המוטיבציה

.מוטיבציה הינה מפתח לשינוי•

.מוטיבציה הינה רב ממדית•

.מוטיבציה הינה דינאמית ומשתנה עם הזמן•

.המוטיבציה מושפעת מאד מההקשר החברתי•

.ניתן להשפיע על רמת המוטיבציה•

.המוטיבציה מושפעת מאד מסגנון המטפל•
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שלבי שינוי

התיאוריה הטראנסתיאורטית

סקה ודיקלמנטי'פרוצ
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הטיפול מתבסס על התיאוריה הטראנס  

מעגל “תיאורטית של השינוי ובמיוחד על 

”השינוי
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הראיון  

המוטיבציוני

הבסיס התיאורטי
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הערות כלליות
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 MOTIVATIONAL INTERVIEWING-ב

ההתערבויות מותאמות לשלב בו נמצא המטופל
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אחרי המטופל ומדריך" הולך"המטפל 



מתגברים על דחף מתן  

ההצלה/ העזרה
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:Aפגש את Rכאשר 

•Aמדבר על הדילמות שלו אודות השינוי.

•R מה צריך לעשות"מקשיב ומבין."

•Rמספר ל-Aכל כך.

•Aמתחיל להראות את הצד השני של המטבע.

•Rמעלה מדרגה ומנסה לשכנע בלהט.

"  הכחשה"שיש כאן בעיה של "מבין "Rזה מתגבר כאשר •
".התנגדות"או של 

•Aמגבר את התנהגותו.

•R מציע אפשרות אחרת–תופס את עצמו ומשנה כיוון.

•Aאבל... מתרצה ואומר כן....
מהדורה שנייה21' ע«
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שלוש דרכים למיקוד

16

נדה'אג

להדריך

לעקוב

וזההמוקד ברור 
מה שעליך

;לעשות

יש הרבה

אפשרויות

ובכלל לא ברור

מה עליך לעשות

בפניך בעצם עומדים 

אפשרויותשתי 

בינהןלבחור עליךו

הדגמות בעברית/טכניקות בודדות/מיקוד- הדרכה.wmv
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דיבור של שינוי

:דיבור מכין•

סיבות  , יכולת, רצון–

צורך בשינוי, לשינוי

:דיבור מגייס•

,  אקטיבציה, מחויבות–

נקיטת צעדים
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השאלות הלא נכונות

?מדוע לא השתנית•

?מדוע אתה ממשיך להרוס•

?מדוע אתה צריך לעשן•

?על מה אתה חושב כל פעם שאתה מפשל•

?מדוע אתה לא משתדל יותר•

?מה קורה אתך•

?מדוע אינך מסוגל•



Useful Questions for Motivational 

Interviews

• What concerns do you (does your wife, girlfriend, etc.) 

have? 

• How has . . . caused trouble for you? 

• What are some good things about . . . ? What are some not-

so-good things about . . . ? 

• How would things be better for you if you made that 

change? 

• What thoughts have you had about change? 

• What do you think will happen if you don’t . . . ? 

• If there were no more drugs or alcohol in the world, what 

do you think would replace how drugs make you feel? 
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Useful Questions for Motivational 

Interviews

• How do you want things to end up when you’re done with 

probation? 

• Where do you want to be? 

• How would that pay off for you, if you went ahead and 

made this change? 

• In what situations is it hardest for you to stay sober? 

• There are a few things that might work for you (provide a 

short list). 

• Which of these would you like to try? 

• Here are some things that we need to talk about (provide a 

short list). 
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Useful Questions for Motivational 

Interviews

• Which of these would you like to talk about first? 

• On a scale of 1 to 10, how important is it for you to change 

your . . . ? 

• On a scale of 1 to 10, how confident are you that you could 

change if you wanted to? 

• If you wanted to change, how would you go about it? 

• Who would (or will) help you to . . . ? 

• What worked for you in the past? 
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Useful Questions for Motivational 

Interviews

• What would you like to work on first? 

• When would be a good time to start? 

• How could (or will) you do that? 

• How can you make that happen? 

• What can I do to help you succeed at . . .? 

• What else? 
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רוח השיטה

24
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אפשר להבדיל בין 

לבין" רוח השיטה"

"טכניקות השיטה"

חשובה יותר" רוח השיטה"ו
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...רוח השיטה

חופש הבחירה שייך של המטופל•

עירור והעצמת המוטיבציה : מקומו של המטפל•

הפנימית של המטופל ולא כמופקד על פתרון בעיותיו

•M.I  עוסקת בפתרון סוגיות מוטיבציוניות המהוות

מכשול לשינוי חיובי

•M.I  היאway of beingולא רק טכניקה טיפולית
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מטפלים יכולים להגביר את ההנעה לשינוי  

בכל שלב של תהליך השינוי

על ידי כך שיעודדו את הפונה•
להכיר בעובדה שההתנהגות הנדונה לא משרתת –

אותו

להכיר בעובדה שההתנהגות החלופית תשרת אותו  –
יותר

ירגיש מסוגל לשנוי–

יפתח תכנית לשינוי–

יתחיל ליישם את אותה התכנית–

יתמיד באסטרטגיה החדשה מבלי לחזור לישנה–
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אז איזה גישה אנו הולכים  

?ובונים

•MIמתבסס על סגנון שיחה באווירה של שיתוף פעולה ,

.אשר שואף לחזק את המוטיבציה שיש לאדם לשינוי

הנמצאת בין סגנון  , הוא ההדרכהMI-הסגנון הבולט ב•

.עוקב לבין סגנון מנחה ויש בו אלמנטים של שניהם

כאשר המראיין מתווכח כדי לשכנע לעשות שינוי זה •

להביע את הנימוק , מטבע הדברים, מביא את האדם השני

.הנגדי

.אנשים מושפעים יותר ממה שהם עצמם אומרים•
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:במהדורה השלישית

שותפות•

קבלה•

חמלה•

•Evocation
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נקודות מפתח

השירות שלנו אמור לשרת את צרכי הלקוחות ולא  •

צרכים הלקוחות בעדיפות ראשונה. להיפך

השירות אמור  . כל השינוי הוא בבסיסו שינוי עצמי•

לאפשר  לתהליך השינוי הטבעי להתקיים

אף אחד לא יודע עליהם יותר , אנשים מומחים לעצמם•

מאשר הם יודעים על עצמם

,  לא יכולים לחולל שום שינוי לבדנו( המטפלים)אנו •

.ללא גיוס המטופל לשנות את עצמו
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סיכום רוח השיטה

•MIשבא להתייחס  , מהווה סגנון ייעוצי הממוקד לקוח

אודות שינויאמביבלנטיותלבעיה השכיחה של 

•MI  עושם עבור או עם אדם אחר ולא על או לאדם

אחר

,  ארבע נקודות המפתח מתחת לרוח השיטה הן שותפות•

חמלה ולעלות את הנימוקים מתוך המטופל, קבלה

,  מתן ערך אבסולוטי לקיום האנושי: קבלה כוללת•

ובחוזקותתמיכה באוטונומיה , אמפטיה מדויקת

•MI  בעיקר מגביר נטיות קיימות ולא מתקין אותן

.מבחוץ כאשר הן אינן
31



הגדרת

Motivational interviewing

A client centered, directive method for 

enhancing intrinsic motivation to change by 

exploring and resolving ambivalence.

Miller & Rollnick
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:על פי מילר ורולניק

לב הבעיה היא האמביבלנציה

33

Can
I?

Ambivalence



בדיקה של הערכים ויעדי על

אחד הדברים שמדרבנים אנשים לפעול זה מערכת  •

הערכים שלהם וכיצד הם רואים את עצמם מול הראי  

של עצמם

–אנשים שואפים לתחושה של שלמות עם עצמם •

Integrity

מהדורה  )אחד העקרונות של הריאיון המוטיבציוני 

".לפתח פערים"הינו ( ראשונה ושנייה
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מהו האתגר

.(Discrepancy)האתגר הוא יצירת אי הלימה •

.העתיד ואיך היינו רוצים שזה יהיה, בין ההווה•

אי ההלימה יפעיל את מנגנון הדיסוננס הקוגניטיבי •

"ה'פיאז-לה-ה"ויביא ליצירה שינוי 
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הראיון  

המוטיבציוני

הפרקטיקה



מיומנויות ליבה  

Core Skills

•OARS:

שאלות פתוחות–

Affirming-מתן חיזוקים –

האזנה רפלקטיבית  –

סיכומים  –
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:שאלות פתוחות

הראיוןרצוי להתחיל את •

ואף לבסס  , בשאלות פתוחות

אותו בכללו על שאלות  

מהסוג שמאפשר למטופל  

להרחיב את הדיבור ולבטא  

את עצמו ולא ידחקו אותו  

.  לעמדה של התגוננות

38
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כלי עבודה עיקרי-שיקוף

האזנה והקשבה

קולטים את דילמות המטופל
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האזנה רפלקטיבית

האזנה הרפלקטיבית על פי הגישה של קרל  •

:רס'רוג

האזנה רפלקטיבית–

אמפטיה במידה–

האזנה פעילה–

מאחורי השימוש הרב במיומנות זאת נמצאת  •

האמונה שזה דבר טוב
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האזנה רפלקטיבית

(:אמפטיה)האזנה פעילה •

מאפשר לאנשים לחקור את עולמם ואת חוויותיהם–

.הריפוי אינו תהליך שמתבצע על ידי חלוקת מומחיות–

האפשרות של לעקוב ולשתף בזרם הדיבור שלנו הינה  –

.חיובית ולרוב מפוספסת בשיחות רגילות

להמשיך  , האזנה טובה מאפשרת לאדם להמשיך לדבר–

.לגעת בנושאים לא נעימים, לחקור

אמפטיה תואמת מווה כלי מצוין לאפשר את החקירה  –

.העצמית של המטופל
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:האזנה רפלקטיבית

.  מסוג זה אין שואלים שאלותבהאזנה •

מתאפיינת ביצירת קשר אנושי בלתי היא •
,  אמצעי שבו אנו משתפים את המטופל

בצורת  , בהבנתנו אותו, הראיוןלאורך כל 
ומשאיר את השיחה הפותח ניחוש 

למטופל את תפקיד היוזם לאורך כל 
.  הראיון

משקף למטופל את מה שהבין כשהמטפל •
אין שום סיבה שהמטופל יתנגד , מדבריו

ויש סיכוי טוב  , למה שהוא עצמו אמר
.  עם השיחה" לזרום"שימשיך 
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במוזיאון אורסיי בפריז
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Reflections-שיקוף 

רמות של שיקוף•

חזרה1.

– Rephrasingבמילים אחרות 2.

אשר  , לחזור על מה שהאדם השני אמר עם החלפה של כמה מילים

משנות במצקת את הדגש של המסרים

:– Paraphrasingבמילים שלי 3.

להגיד את הדברים בצורה מאד שונה כדי להבהיר מה הבנו ממה  

זה כאילו שאנו ממשיכים את המחשבה של . שהאדם השני אמר

האדם ומסבירים מה הוא היה אומר במשפט הבא שלו

שיקוף של רגשות4.

שיקוף של מחשבות5.

שיקוף של התנהגויות6.
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Reflections-שיקוף 

סוגי שיקוף•

שיקוף פשוט1.

שיקוף מוגבר2.

את שני הצדדים של המטבע-שיקוף כפול3.
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המשך

חשוב לזכור שהמטרה העיקרית של השיחה  •
שיווצר  , הראשונה היא שתהיה שיחה שנייה

וכניסה  , קשר כלשהו להמשך תהליך האבחון
.לשלב החשיבה על הבעיות
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נקודות מפתח להאזנה

אמפטיה )"מיומנות נלמדת של האזנה רפלקטיבית •

מרכזית לכל ארבעת התהליכים של  "( במידה הנכונה

MI

ההאזנה הרפלקטיבית הינה ניחוש של מה מהות •

.שהאדם השני מתכוון להגיד

צורות שונות לשיקוף משיקוף פשוט עד שיקופים •

"המשך השורה של המטופל"מורכבים ו

אם השיחה לא מגיעה לשום מקום או שמסתובבת  •

במעגלים זה סימן שהשיקופים היו פשוטים מדי
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סיכומים

48

מידי כמה דקות מומלץ לסכם את מה  •
-תוך הבלטת הדו, שקרה בראיון עד כה

ערכיות וההיבטים הבעייתיים של השתייה 
.או של השימוש בסמים
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:חיזוקים
חשוב לתת למטופל •

חיזוקים חיוביים על כל  
וגם על , שהוא מדבר ומספר

" גמילתיים"הההיבטים 
.  בנאום של המטופל

החיזוקים החיוביים נותנים  
למטופל תחושה של שליטה 

שמגבירה  , וחופש בחירה
בצורה ניכרת את הסיכויים  

.להצלחת הטיפול
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נקודות מפתח של  

מיומנויות בסיסיות
•OARS מזכיר לנו את ארבעת המיומנויות

,  לתת חיזוקים, לשאול שאלות פתוחות: הבסיסיות

לשקף ולעשות סיכומים, לתקף

שאלה פתוחה מזמינה את האדם לחשוב ולהתבונן  •

. נותן טווח מוגבר לבחירת התגובה, לפני שמגיב

לעומת זאת שאלה סגורה מצמצמת את מגוון  

.אפשרות התשובה ומזמינה לרוב תשובות קצרות
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נקודות מפתח של מיומנויות  

בסיסיות

הכוונה למתן תיקוף ותמיכה ולעודד , לחזק•

חוזקות

מסדר את המידע שקבלנו מהמטופל : סיכום•

מקשר או סיכום  , אוסף-יכול להיות מסכם

.לצורך מעבר נושא
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:זרימת הראיון
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דפים  

לצפיה  

מודרכת

../דפי עזר לקורס
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תהליכים4

התחברות•

התמקדות•

עידוד דיבור של שינוי•

תכנון•
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ללא קשר לתהליך שבו אנו מצואיים 

אנו נקפיד להשתמש  , בשלב מסוים

בטכניקות הבסיסיות לכל אורך הריאיון 

המוטיבציוני
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MI-ארבעה תהליכים ב
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התחברות

התמקדות

עידוד דיבור של שינוי

תכנון
דיבור של

שינוי

דיבור 

משמר
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שאלות המבהירות מהם  

התהליכים השונים
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התחברות

?עד כמה נח לאדם הזה לשוחח איתי•

?עד כמה אני תומך ועוזר•

האם אני מבין את נקודת המבט של האדם הזה •

?ודאגותיו

?עד כמה אני מרגיש נוח עם השיחה הזאת•

?האם הקשר מתנהל כשותפות של שיתוף פעולה•
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התמקדות

?מהם יעדי השינוי שיש לאדם הזה באמת•

?האם יש לי שאיפות עבורו שהן שונות מהיעדים שלו עצמו•

?נדה משותפת'האם אנו עובדים ביחד סביב אג•

האם זה נראה כאילו שאנו זזים לאותו הכיוון ולא לכיוונים  •

?שונים או מנוגדים

?האם יש לי תמונה ברורה למה אנו חותרים או לאן הולכים•

?האם הדברים נראים כריקוד או כהיאבקות•
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Evoking

?מהן הסיבות של האדם עצמו לשינוי•

האם ההסתייגויות קשורות לביטחון ביכולת השינוי או  •

?במידת החשיבות שהוא נותן לאפשרות השינוי

?איזה דיבור של שינוי אני שומע•

?האם אני לוחץ רחוק מדי או מהר מדי לכיוון מסוים•

גורם לי להיות זה שמציג את " רפלקס התיקון"האם •

?הטיעונים בעד השינוי
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Planning

?מה יהיה הצעד ההגיוני הבא בדרך לשינוי•

?מה יעזור לאדם הזה להתקדם לכיוון שהוא רוצה בו•

האם אני מקפיד לעלות את התכנית מתוך האדם מבלי •

?לכפות את התכנית שלי

האם אני מספק מידע נחוץ או עצות לאחר שקבלתי •

?הזמנה או רשות

האם אני עדיין שומר קורטוב של סקרנות סביב לשאלה  •

?מה הכי טוב עבור האדם הזה
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השיטה נקודות מפתח

לעלות  , התמקדות, הם התחברותMI-ארבעת התהליכים ב•

דיבור שינוי מהמטופל ותכנון

.התחברות הוא התהליך של יצירת קשר עוזר וברית עבודה•

להשיחתהתמקדות הוא התהליך של בחירת ופתוח כיוון מוגדר •

השינוי

תהליך הגברת דיבור השינוי מנסה לעלות את הסיבות שהאדם  •

.מאמין שבגינם כדאי שישתנה

תהליך התכנון כולל הגברת המחויבות לשינוי•
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השיטה נקודות מפתח

: MI-תקשורת בסיסיות בחמש מיומנויות יש •

לשאול שאלות פתוחות–

לחזק את האדם–

לשקף–

לעשות סיכומים–

לספק מידע ומתן עצות עם המטופל מרשה–
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