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❖ Positive CBT 

 .  CBTבין פסיכולוגיה חיובית ל  

 לפרטים:     : שלי שמשוני, פסיכולוגית קלינית.מרצה
 

 פסיכולוגיה של האכילה ❖
 נוספים  וקשיים  מהשמנה  הסובלים  באנשים  משולב התנהגותי קוגניטיבי טיפול

 האכילה.   בוויסות 
לפרטים:      : שלי שמשוני, פסיכולוגית קלינית.מרצה

 

❖ CBT אינטגרטיבי ממוקד רגש 
 לפרטים:     . לירון אליאסוב, פסיכולוג קליני ורפואי :מרצה

 

   (EDT)קורס בטיפול דינמי חוויתי ממוקד  ❖
 לפרטים:      .פסיכולוגית קלינית מדריכה עירון.-: ד"ר רות דרדיקמןמרצה

 

 אהבה אינה מספיקה ❖
 .  הדרכת הורים לילדים עם הפרעת התנהגות 

 לפרטים:      לכטר, פסיכולוגית קלינית.-עפרה מירון: מרצה
 

 הכשרה בביופידבק ❖
מדריך –מומחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי מטעם איט"ה ומומחה  : ד"ר יובל עודדמרצה

 לפרטים:       .בביופידבק
 

 ACT- acceptance and   -סדנה מתקדמת באקט ❖
commitment 

 לפרטים:      . : ד"ר רן אלמוג, פסיכולוג קלינימרצה

 

 טיפול טראנס דיאגנוסטי ❖

 לפרטים:   פסיכולוגית קלינית, דנמרק.רותי אהרוני, ד"ר : מרצה

 
  טתסמונת טורבטיקים וב מתקדמות טיפולשיטות  יום עיון:  ❖

 לפרטים:      : ד"ר שרון צימרמן, פסיכולוגית שיקומית ונוירופסיכולוגיתמרצה
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CBT Positive 
ת לסי.בי.טי.בין פסיכולוגיה חיובי  

 
פסיכולוגיה חיובית הינו ענף בפסיכולוגיה העוסק בחקר האושר והשגשוג האנושיים )"מדעי האושר"(. שורשיה 

-וה 50-של הפסיכולוגיה החיובית נטועים בפסיכולוגיה ההומניסטית שפותחה על ידי מאסלו ורוג'רס בשנות ה

, ד"ר מרטין סליגמן, הודיע על ,  ראש איגוד הפסיכולוגים האמריקאי דאז1998של המאה העשרים. בשנת    60

ייסוד הפסיכולוגיה החיובית כתחום למחקר בפסיכולוגיה ובכך ביסס את מעמדה של הפסיכולוגיה החיובית 

 כענף בפני עצמו.  

בניגוד לפסיכולוגיה  הקלאסית המתמקדת בקונפליקטים ובפתולוגיה, פסיכולוגיה חיובית עוסקת בניסיון  

כן, פסיכולוגיה חיובית מתמקדת בדרכים -פוח תכונות חיוביות וחוזקות. כמולהעצים את הפרט ובמציאת וטי

לשיפור איכות החיים והתפקוד האישי האופטימלי, על מנת להגדיל תחושות אושר, חוסן אישי ושביעות רצון 

מהחיים. הפסיכולוגיה החיובית מרחיקה לכת אל מעבר להקלה בסימפטומים ומדגישה את הגברת הסיפוק  

והדגשת התחושה של משמעות בחיי היומיום. שלושה נושאים מרכזיים מודגשים ונחקרים בתחום:   מהחיים

הגברת רגשות חיוביים, העצמת תכונות אישיות חיוביות וביסוס דרכי פעולה חיוביים. למחקרים בתחום 

 הפסיכולוגיה החיובית יש משמעויות אופרטיביות רבות שאפשר ליישמן בחדר הטיפולים.  

התנהגותי, שהתפתח במקביל להתפתחותה של הפסיכולוגיה החיובית, חולק ומדגיש  -הקוגניטיבי הטיפול

תפיסות דומות לאלה של הפסיכולוגיה החיובית, שלפיהן חיים ללא סבל אינם המטרה הסופית של פסיכותרפיה,  

 וגי מול קשיי החיים.  אלא גם הגברת רגשות חיוביים, שיפור שביעות הרצון מהחיים וסיוע בבניית חוסן פסיכול

בקורס נתוודע אל העקרונות המרכזיים של הפסיכולוגיה החיובית, אל הדמיון בינה לבין הגישות הקוגניטיביות 

התנהגותיות וכן נתרגל דרכים לשלב עקרונות מבוססים אמפירית בחדר הטיפולים להגברת תחושת האושר 

  והמשמעות ולחיזוק החוסן הנפשי שלנו ושל מטופלינו.

אינטגרטיבי, החוג  CBT לפסיכותרפיה  תוכנית, מרצה בתקליני יתפסיכולוג, שלי שמשוני :מרצה

 אוניברסיטת חיפה.   ,לפסיכולוגיה

 

 מועדים ומיקום 

שעות  14.  סה"כ 8:30-13:30בין השעות  ושישי  9:00-16:00בין השעות יום חמישי  21/2/20, 20/2/20 •

 אקדמיות.  

 , מרכז הכרמל, חיפה.  142הקורס יתקיים בבית הכט, שדרות הנשיא  •

 

  .₪  )כולל מע"מ(  0112  עלות הקורס: 

 .קורסים מתקדמים  -לטופס הרשמה

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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  -פסיכולוגיה של האכילה 
 טיפול קוגניטיבי התנהגותי משולב באנשים הסובלים מהשמנה וקשיים נוספים

 בוויסות האכילה

 

הקורס עוסק בהבנת המורכבות הפנומנולגית והאתיולוגית של הפרעות ויסות אכילה והשמנה ומציג תוכנית טיפולית  

המודל הטרנס דיאגנוסטי המודל הטיפולי המוצג  מבוסס על      . אינטגרטיבית התנהגותית קוגניטיבית מנקודת מבט  

של שינוי התנהגות וזיהוי עיוותי חשיבה על סמך  להבנת הפרעות בויסות האכילה ועושה שימוש בכלים טיפוליים 

   DBT, ה ACTקלאסית  )"גל שני"(, לצד הרחבה והעמקה בכלים טיפוליים  מתוך ה   גישה קוגניטיבית התנהגותית

והסכמה תרפיה )"גל שלישי"(. הקורס רלוונטי לאנשי מקצוע העובדים עם אנשים הסובלים מקשיים מגוונים בויסות 

כן, מכיוון שמדובר ביישום עקרונות טיפוליים שמשותפים גם לתחומי קושי אחרים, הרי שגם  אנשי -האכילה. כמו

 מקצוע שאינם עובדים ישירות בתחום יכולים למצוא בו עניין. 

 

אינטגרטיבי, החוג לפסיכולוגיה   CBT לפסיכותרפיה תוכנית, מרצה ב תקליני יתפסיכולוג, שלי שמשוני מרצה: 

 אוניברסיטת חיפה.  

 

 מועדים ומיקום 

 שעות אקדמיות.    20, סה"כ 9:00-13:30שעות הלימוד בין  6/3/20, 5/3/20, 28/2/20, 27/2/20 •

 , מרכז הכרמל, חיפה.  142הקורס יתקיים בבית הכט, שדרות הנשיא  •

 

 

  .₪  )כולל מע"מ(  6001  עלות הקורס: 

 

 

 .קורסים מתקדמים  -לטופס הרשמה

 

 

 

 

 

 

 

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D


                 
Department of Psychology 
http://hevra.haifa.ac.il/~psy 

              "                          
The Herta and Paul Amir Faculty of Social Sciences 

 

 

   

4 

4 

 

 CBT  אינטגרטיבי ממוקד רגש
 

 .  חשיפה, חוויה רגשית ועיבוד החוויה  -CBT-להעניק כלים לעבודה עם רגשות ב  מטרת הקורס:

נגיע לעיתים למצבי תקיעות שבהם המטופל מבין שהחשיבה שלו מוקצנת או מכיר בכך  CBTבעבודת  רקע:

 .    רגשית מחוויה נמנע שהואונראה  שהדפוס ההתנהגותי אינו אדפטיבי, אך הוא מתקשה לשנותו

מדגישות את ההימנעות מהחוויה הרגשית כאחד הגורמים המרכזיים לתקיעות   CBT-גישות עדכניות ב

זקוק לכלים שיאפשרו להעמיק את החוויה הרגשית בחדר הטיפול   CBT-ההכרה שמטפל ה בטיפול. גוברת

  את(. כלומר, כלים שיאפשרו לחוות Experiential (כך שהחוויה הטיפולית תקבל מימד התנסותי וחוויתי 

 ( במקום לדבר על החוויה.  vulnerabilityהפגיעות )

  כפי( מצביעים על כך שלא די באקטיבציה וחשיפה לרגשות Thoma & McKay, 2015מחקרים רבים )

, קבלה שלה ויצירת משמעות מתוך החוויה גופנית-הרגשית החוויה ליווי אלא שתהליכים של ,CBT-ב שנהוג

 .מעצם יצירת האקטיבציה הרגשית הטיפול לתוצאותתרמו אף יותר  ,הנחווית

 נושאי הלימוד: 

 התנסותית-המתמקדים בגוף ובהפעלה רגשית על מנת להעמיק החוויה הרגשיתבקורס יוצגו כלים  •

(Experiential כלים אלו משתלבים באופן אינטגרטיבי לתוך טיפול .)CBT   ומאפשרים לייצר שינויים

 משמעותיים בסכמות הליבה. 

 Corrective Emotionalמאפשרת גם תיקון רגשי חוויתי ), רגשית בטיפול-יצירת חוויה התנסותית •

Experience .למטופלים עם היסטוריה של מורכבות ביחסי ההתקשרות המוקדמים ) 

בקורס יינתן רקע תיאורטי עדכני להבנת סכמות רגשיות, רגשות אדפטיביים לעומת רגשות הגנתיים  •

 ותהליכי שינוי רגשי.  

קה של החוויה להעמ   נלמד ליצור פורמולציה ממוקדת רגש, נתמקד בכלים מעשיים ממוקדי גוף ורגש •

 אחר. -הרגשית והגמשת הימנעויות, במטרה לעבד את החוויה וליצור שינוי בסכמות הליבה עצמי

סכמה המ כלים)כדוגמת  CBT-הכלים שיועברו בקורס מתבססים על טכניקות ממוקדות רגש מתוך עולם ה

ממוקדות חוויה   גישות מרכזיות 3-תרפיה ושיכתוב נראטיב באמצעות דמיון(, זאת בשילוב עקרונות מ

 ומבוססות מחקר:

 Somatic Experiencing (P. Levine  )-גישת ה .א

 EDT-(L. Mccullough ;D. Fosha )הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה  .ב

 EFT (L. Greenberg  .)טיפול ממוקד רגש  .ג

 

הבריאות וכן  פסיכולוג קליני ורפואי, מדריך מוסמך בפסיכותרפיה מטעם משרד   ,אליאסוב לירון מרצה: 

מטעם איט"ה. נמצא בתהליכי הכשרה של גישת הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה,   CBT-מדריך מוסמך ב

וחבר  מטפל ומדריך בקליניקה פרטית בחיפה ובבנימינה. מרצה וגישת החוויה הסומאטית.  EFT-גישת ה

 אינטגרטיבי, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.   CBTבתוכנית לפסיכותרפיה הועדה המקצועית 
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יחד עם הגישה הדינאמית וגישות ממוקדות   CBT-ה גישת את המשלב אינטגרטיבי כמטפל עצמי רואה אני" 

  עצמי וחוויות רגשות מחדש לחוות למטופלים לעזור ניתן בהן הדרכים, בחיפוש מתמשך אחר רגש -גוף

 ." חווייתית הימנעות כלפיהם שנוצרה

 

 מועדים ומיקום: 

 ות(ישעות אקדמ 35שעות אקדמיות )סה"כ  5מפגשים, כל מפגש  7 •

 9:00-13:30ימי חמישי בשעה 

 21/5,  14/5, 7/5,  23/4,  2/4,  26/3, 19/3  – בתאריכים •

 , מרכז הכרמל, חיפה142בבית הכט, שדרות הנשיא הקורס יתקיים  •

 ש"ח כולל מע"מ 2,800 עלות הקורס: 

   

 בחירהקורסי  -לטופס הרשמה

 

 

 

 

 

  

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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 (EDT)  קורס בטיפול דינמי חוויתי ממוקד 
 

( היא שיטת טיפול אינטגרטיבית Experiential Dynamic Therapy – EDTשיטת הטיפול הדינמי החווייתי  )

התנהגותית, מיינדפולנס והתערבויות -קוגינטיביות המשלבת חשיבה דינאמית, יחד עם מגוון טכניקות 

 מערכתיות. השיטה מאפשרת השגת שינוי טיפולי מעמיק ויציב בזמן קצר יחסית, על ידי חיבור לחוויה הרגשית.

י,  עיקרי הטכניקה העומדת בבסיס הטיפול הדינמי החווייתהיסודות התיאורטיים ואת קורס נועד להקנות את ה

   על מקרים שיביאו המשתתפים.ויה ותרגול, ויישום בדרך של התנסות, חו

פיתחתי אך מתוך עבודתי עם ילדים, נוער ומשפחות  פותחה לטיפול במבוגרים,  ת הטיפול הדינמי החוויתי  שיט

עם אוכלוסיות אלה. בקורס נלמד ונתרגל את עקרונות וטכניקת העבודה עם לעבודה  התאמה של השיטה גם

 דה עם ילדים ומשפחות. המודל והטכניקה לעבו מבוגרים, ונתנסה גם בהרחבת

 נושאי הלימוד: 

ליצור פורמולציה דינאמית של המטופלים ולאתר את הקונפליקט המצוי בבסיס המצוקה  •

 והסימפטומים שלהם. 

ליצור מתוך דיאלוג עם המטופלים הסכמה על המוקד והתכנית הטיפולית, ולהשתמש בברית  •

 ביצירת שינוי. הטיפולית כגורם משמעותי  

 להעריך את רמת החרדות וסוגי ההגנות בהן משתמשים המטופלים, ולהעריך את מידת התאמת •

 המטופלים לשיטת טיפול זו.

 לווסת את החרדה במגוון דרכים.  •

 לחסום הגנות לא אדפטיביות ולהבנותן מחדש. •

 להבין את מרכזיות הרגש בהווצרות הסימפטום ולהפחית את החרדה ממנו. •

 "ליילד" רגש ולשכלל את יכולת המטופלים לחוות רגש ולהביע רגש בצורה אדפטיבית. •

 אחר.  –להבנות מחדש יחסי עצמי   •

 לזהות ולהקטין את השפעתו של סופר אגו רודפני ומתעלל. •

 ליצור פורמולציה דינמית של ילד במשפחה, ולזהות את הדינמיקות המשפחתיות הפוגעניות.   •

שפחה או במערכת חינוכית, ולשלב טכניקות שונות לשם יצירת מערך  לתכנן את דרך העבודה במ •

 טיפולי יעיל, שתוצאותיו נשמרות לאורך זמן.  

 לחזק ולייצב תהליכי שינוי.   •
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דרך סרטי וידאו קליניות הטכניקה, בהדגמות לתרגול משחקי תפקידים הסברים תיאורטיים, בבהלימוד ילווה 

 ל מקרים שיביאו המשתתפים.  עובדיון מטפלים בכירים בשיטה  מטיפולים אמיתיים של 

 

 אנשי טיפול בתחום בריאות הנפש והחינוך.     קהל היעד: 

-התלתהכשרה ה, פסיכולוגית קלינית מדריכה, בוגרת תכנית (PhD), עירון –ד"ר רות דרדיקמן    מרצה: 

מוסמכת המגמה בהנחיית מייסד השיטה, ד"ר פרוצ'יו אוסימו.   (EDTחוויתי ) בשיטת טיפול דינמינתית ש

אילן, ובעלת דוקטורט מהמחלקה לבריאות נפש של ילדים ונוער,  -הקלינית של הילד באוניברסיטת בר

סוציאלי של נערים ונערות עם  -עים וטכנולוגיה, בנושא הבדלים בתפקוד פסיכובאוניברסיטה הנורווגית למד

ציונה ובמרפאה לבריאות    –חרדה ודכאון. התמחתה בפסיכולוגיה קלינית בבית החולים הפסיכיאטרי בנס 

הנפש ביבנה. את ההסמכה להדרכה בפסיכולוגיה קלינית עשתה ב"מכון שקד לפסיכולוגיה" ברחובות, העוסק 

 חוות דעת ובטיפול במשפחות מורכבות בנושאי גירושין, אימוץ ואומנה.  במתן 

ניהלה את המרכז לייעוץ רגשי באוניברסיטת חיפה, וכיום מנהלת את המרפאה לבריאות הנפש של קופת 

חולים "מאוחדת" בחיפה, ומטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית. מלמדת את שיטת הטיפול הדינמי החוויתי  

 יבוריות ופרטיות.   במגוון מסגרות צ

 ruthderdikman.co.ilאתר: 

 מועדים ומיקום 

 שעות(. 30שעות אקדמיות )סה"כ  5מפגשים, כל מפגש  6 •

 17:00-21:15משעה  12/2/20, 5/2/20, 29/1/20, 22/1/20,  15/1/20,  8/1/20 •

   , מרכז הכרמל, חיפה.142בבית הכט, שדרות הנשיא הקורס יתקיים  •

 

 ש"ח כולל מע"מ  ,4002:  עלות הקורס: 

 

 קורסים מתקדמים -לטופס הרשמה

 

 

 

 

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D


                 
Department of Psychology 
http://hevra.haifa.ac.il/~psy 

              "                          
The Herta and Paul Amir Faculty of Social Sciences 

 

 

   

8 

8 

 

 אהבה אינה מספיקה  
 הדרכת הורים לילדים עם הפרעת התנהגות

 

בקורס נלמד על המיומנות החמקמקה של הדרכת הורים במצבים מורכבים. ראשית, נבדוק אילו הנחיות מתאימות 

מה דומה ומה שונה בהן. בהמשך, נתמקד בהנחיות להורים   – למצבים שונים )חרדה, דכאון, הפרעות התנהגות( 

ר העלייה העצומה במספר הילדים  שילדם סובל מהפרעת התנהגות. זהו נושא חשוב תמיד, ובעת הזו במיוחד לאו

המאובחנים כך. בהתאם לגישתם של פרופ' חיים עומר וד"ר שולמית בלנק נלמד על יישום מעשי של מונחים  

לבסוף, נשוחח על . נלמד על פורמולציות שונות בהקשר הפרטני והמשפחתי"גבולות". -מעורפלים כמו "סמכות" ו

אוטומטיות האופייניות להורים עם ילדים הסובלים מהפרעת התנהגות ונשרטט את מלכודות חשיבה ומחשבות 

 הדרכים להתמודד איתן. 

 

 CBT  לפסיכותרפיה  תוכניתב וחברת הועדה המקצועית  , מרצה  תקליני  יתפסיכולוג ,  לכטר-עפרה מירון  : מרצה

   .עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים תעובדאינטגרטיבי, החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת חיפה. 

 מועדים ומיקום 

   24/7/20 ,17/720,  10/7/20,  3/7/20  בתאריכים:  יתקיים הקורס •

 9:00-13:30שעות לימוד:  •

 , מרכז הכרמל, חיפה. 142הלימודים יתקיימו בבית הכט, שדרות הנשיא  •

 תשלומים ניניתן לשלם בש .₪ )כולל מע"מ( 600,1  הקורס: עלות 

 

 בחירהקורסי  -לטופס הרשמה

 

 

 

 

 

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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 ק                          הכשרה בביופידב       

 CBT-BF- Level 1 לדרגת                       

 על בטיפול באמצעות ביופידבק בחיפה. בקורס נלמד נוסף הכשרה מחזוראנו שמחים לבשר על פתיחתו של 

עימם ונדגים כיצד פניה לערוץ הגופני והחוייתי עשוייה  ולעבודה רגשות לקבלת חיוני כמסוף הגוף  של תפקידו

הפיזיולוגיים של חרדה ועל סיוע להוות אלטרנטיבה להנעת הטיפול. דגש יושם על הפחתת הסימפטומים 

 למטופלים להתמודד באופן אדפטיבי יותר עם מצבים של עוררות יתר. 

להקנות למשתתף ידע רחב ומעמיק בתחום ההתערבות בעזרת ביופידבק ושילוב הכלי  : מטרת קורס

ים בעזרת הקורס כולל תירגולים רב בתחומי טיפול שונים תוך דגש על אוכלוסיית ילדים, נוער ומבוגרים.

)מערכת חדישה המותאמת במיוחד  Aliveכולל מערכת הביופידבק המתקדמת מערכות ביופידבק שונות 

 לעבודתם של מטפלים קוגניטיבים התנהגותיים(. 

 מתכני הקורס 

 מבוא לביופידבק, היסטוריה וסקירה כללית. הגדרות, עקרונות יתרונות וחסרונות. * 

    המודל הקלאסי מול משולש טיפולי. - * אלקטרופיזיולוגיה ומיכשור ביופידבק

 אינדיקציות טיפוליות רלוונטיות לטיפול בביופידבק  •

  EMGוהדגמת   GSR, HRV,HR, TEMP,BVPמדדים:  •

 לוב כלים פסיכופיזיולוגים * טכניקות לאנמנזה בשי

 * עקרונות התהליך הטיפולי המשולב בין פסיכופיזיולוגיה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי

 הביופידבק ככלי משחקי וכאמצעי להגברת היצירתיות בטיפול.  *

 הצגה של פרוטוקול לטיפול בהפרעות חרדה תוך הצגות מקרה רלוונטית.  *

  (STRESS MANAGMENT* ניהול לחצים ) 

  IBNA **הקורס יקנה תעודת סיום המוכרת על ידי האיגוד לקידום הביופידבק והנוירופידבק בישראל 

מומחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי מטעם איט"ה ומומחה שיקומי, -פסיכולוג קליני, יובל עודד ד"ר : מרצה

התנהגותי ופסיכופיזיולוגי בתל אביב. לשעבר יו"ר האגודה -מדריך בביופידבק. מנהל המרכז לטיפול קוגניטיבי–

הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ומשוב ביולוגי וחבר במועצת ההסמכה. מנהל לשעבר של מרפאת 

ם שניידר. פיתח את שיטת חדר כושר מנטלי ™ שאומצה על ידי יחידות עילית בצה"ל הביופידבק בבית חולי

המשלבת אלמנטים של מיינדפולנס   ™CBT-BFועל ידי גופים באירופה ובארה"ב. מפתח גישת הטיפול 

 וביופידבק בפרוטוקולים טיפוליים נתמכים מחקרית מעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.
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אילן במגמה לפסיכולוגיה קלינית ובלימודי המשך ברפואה. -סיטת ת"א ואוניברסיטת ברמרצה אורח באוניבר

( נחשב למומחה BFE- Learn From the Bestחבר בצוות ההוראה של האיגוד האירופאי לביופידבק בתוכנית  

 לחץ. בינלאומי בביופידבק ומייעץ לגופי מחקר ופיתוח בעולם בתחום שיפור היכולת לפעול במצבים עתירי 

הקורס מיועד לאנשי מקצוע מוסמכים במקצוע טיפולי מטעם משרד החינוך או משרד הבריאות,   קהל יעד: 

 המעוניינים להרחיב את הידע המקצועי שלהם בתחום הביופידבק ולשלבו בתחום עיסוקם הטיפולי.  

 מועדים ומיקום 

 2020: יולי  בתאריכים יתקיים הקורס •

 9:15-14:45שעות לימוד:  •

 , מרכז הכרמל, חיפה. 142הלימודים יתקיימו בבית הכט, שדרות הנשיא  •

 ניתן לשלם בשלושה תשלומים .₪ )כולל מע"מ( 3,250  עלות הקורס: 

 

 

 

 

 בחירה קורסי  -לטופס הרשמה 

 

 

 

 

 

 

  

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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ACT- acceptance and commitment 
טסדנה מתקדמת באק   

 

(. גישה זו צמחה ACT, )Acceptance and Commitment Therapy-הסדנה תעסוק בגישה טיפולית חדשה  

מנטאליים שונים )מחשבות, זיכרונות ורגשות( על פני ומדגישה קבלה של תכנים   CBT -במסגרת עולם ה

 (.  mindfulnessמאבק בהם ועושה שימוש בין השאר בטכניקות של קשיבות )

והדגש בה יהיה בעיקר יישומי ויתמקד בפיתוח מיומנויות קליניות לטיפול   ACT-הסדנה מניחה ידע בסיסי ב

ימוש במקרים שיובאו לסדנה לצורך הדרכה נעשה ש, תוך שימוש רב בתרגול בקבוצות קטנות. ACT-ב

השונים עם   ACTבסיום הסדנה יוכלו המשתתפים ליישם טכניקות מרכזיות הנוגעות לתהליכידידקטית. 

ויצוידו בכלים להמשך תרגול והעמקה עצמיים של  ACTמטופליהם, יוכלו להמשיג מקרים בעזרת תהליכי 

 . ACTמיומנויות טיפוליות של 

 הלימוד: נושאי 

 פתיחת הטיפול ותכנונו.  •

 (.  acceptanceתרגול טכניקות מרכזיות לפיתוח קבלה פסיכולוגית ) •

 תרגול טכניקות מרכזיות להפרדה קוגניטיבית.   •

 תרגול טכניקות מרכזיות לזיהוי ערכים והבהרתם.   •

 תרגול טכניקות מרכזיות לפיתוח היכולת לפעולה מחויבת. •

 .ACTהמשגת מקרה על פי מודל  •

 מבנה הסדנה: 

 הדגמה של טכניקות טיפוליות בכל אחד מהתהליכים המרכזיים של המודל. •

 תרגול בקבוצות קטנות של טכניקות לקידום התהליכים השונים המרכיבים את משושה הגמישות. •

 והדרכה דידקטית.  ACTתרגול המשגת מקרה על פי  •

 

פסיכולוג קליני, מרצה במסגרות שונות ועובד עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים בגישת , רן אלמוג ד"ר  : מרצה

 .   ACTה 

 מועדים ומיקום 

 שעות(.   20שעות אקדמיות )סה"כ  5מפגשים, כל מפגש  4 •

 13/2/20, 6/2/20,  23/1/20,  16/1/20: תאריכים •

   9:00-13:30ימי חמישי בין שעות  •

   , מרכז הכרמל, חיפה.142הנשיא בבית הכט, שדרות הקורס יתקיים  •

  .₪ )כולל מע"מ( 1,600  עלות הקורס: 

 

 בחירהקורסי  -לטופס הרשמה

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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דיאגנוסטי - טיפול טרנס  
טיפול אחד –הפרעות שונות   

 

 טיפול בהפרעות שונות . דור שני ודור שלישי CBT קורס פרקטי לאינטגרציה אפקטיבית של

 . סחרחורות, טינטון, דחיינות, הפרעות אכילה, ועוד(, כאב כרוני, OCD)חרדה, דכאון, 

משלב בין תיאוריה, כלים פרקטיים, תרגילים אישיים של המשתתפים ופעילויות חוויתיות הקורס חוויתי 
 בקבוצה.

 במהלך הקורס נלמד איך: 
 דיאגנוסטי-להבין את בעיית המטופלים באופן טרנס -
 יאגנוסטי ד-להשתמש בכלי טיפול שונים באופן טרנס -
 . מהגל השלישי ולדעת מתי להשתמש באיזה כלי CBT מהדור הישן ל  CBTלהבין את המשותף והשונה בין  -
 לשלב טכניקות סיביטי עם טכניקות של סיביטי מהדור השלישי בצורה אפקטיבית וקוהרנטית -
 להשתמש במטאפורות, דימויים ותרגילים להעלאת האפקטיביות של הטיפול   -
 

 ,Mental health services Copenhagen עובדת בבי"ח , תקליני יתפסיכולוג, רותי אהרוני ד"ר : מרצה

The Capital Region of Denmark   טיפולית קוגניטיבית בדנמרק. כותבת פרוטוקולי טיפול לעבודה

 .  ACT ו CBT ,DBT ,UPבעלת ניסיון ב  התנהגותית בדנמרק.

 מועדים ומיקום 

 שעות(.   21)סה"כ  מפגשים 4 •

)יום  6.4.20(, 9:00-16:00בשעות  )יום ראשון  5.4.20(,9:00-13:15בשעות  )יום שישי 3.4.20 : תאריכים •

 ( 9:00-16:00בשעות  שני

   , מרכז הכרמל, חיפה.142בבית הכט, שדרות הנשיא הקורס יתקיים  •

 

  .₪ )כולל מע"מ( 801,6  עלות הקורס: 

 

 

 בחירהקורסי  -לטופס הרשמה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cbtclinic-my.sharepoint.com/personal/tamar_cbtclinic_co_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hzyWw25r97U8wTtBG1XT2AMhQ0NOk74D283vZqalqr4%3d&docid=1_1c7fb6c5a16b14f22bcb33083e3cef77a&wdFormId=%7B773A8ED9%2DA73D%2D4A62%2D98EE%2DA88116DFD916%7D
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ט  תסמונת טורבטיקים וב תקדמותשיטות טיפול מיום עיון:   
 

להקנות למשתתפים היכרות עם הפרוטוקולים הקוגנטיביים התנהגותיים העדכניים  ההרצאה: מטרת 

שהוכחו יעילים בטיפול בטורט ובהפרעות טיקים כרוניות.  בנוסף, נדון באספקטים הפסיכולוגיים הכלליים, 

 כבת זו.   התפתחותית מור-בגישות טיפוליות אלטרנטיביות ובאתגרים הקשורים בהתמודדות עם הפרעה נוירו

 

תסמונת טורט הינה הפרעה מורכבת בעלת בסיס נוירולוגי וביטויים רגשיים ופסיכיאטריים  תוכן ההרצאה:

מגוונים, המשתנה לאורך ההתפתחות. תסמונות טיקים כרוניות לרבות תסמונת טורט הינן נפוצות מאוד 

 ילדים בגילאי ביה"ס )!(. ילדים  100ומחקרים שנעשו לאחרונה מדווחים על שכיחות גבוהה מאוד של אחד מכל  

עם טיקים כרוניים מתמודדים עם פגיעה באיכות חייהם ועם קשיים פסיכולוגיים הקשורים לחוויה של   ומבוגרים

חוסר שליטה ודימוי גוף נמוך, קושי  להתמודד עם תופעה גלויה הנראית לעין, לעג מצד הסביבה וסטיגמה 

ת, הפרעת קשב וריכוז , חרדוOCDשלילית. רבים נאלצים להתמודד בנוסף לטיקים גם עם הפרעות נלוות כגון  

והפרעות התנהגות.  במחקרים שנערכו בשנים האחרונות התקבלה הוכחה חד משמעית ליעילותן של גישות 

קוגנטיביות התנהגותיות ספציפיות בהפחתת טיקים ותסמינים נלווים כמו חרדה ודיכאון וכן בשיפור איכות 

ל הקוגנטיבי התנהגותי כקו טיפולי ראשון החיים של המתמודדים עימם.  ממצאים אלו מעמידים את הטיפו

נתוודע לפרוטוקולים לטיפול בטיקים בהתבסס   הבתסמונות טיקים שעשוי להחליף את הטיפול התרופתי. בסדנ

 ,CBIT     ( Woods, Piacentiniעל שתי הגישות  הקוגנטיביות התנהגותיות המבטיחות והמבוססות ביותר:   

et al. 2008ו  )-ERP  (Verdellen et al. 2011 בהרצאה ישולבו תיאורי מקרה וייערך דיון בסוגיות תיאורטיות .)

 וטיפוליות המלוות את ההתמודדות עם הפרעה מורכבת ומאתגרת זו.

מרפאת טיקים במרכז ייסדה וניהלה את פסיכולוגית שיקומית מומחית,  ברנר-ד"ר שרון צימרמן המרצה:

מתעסקת במחקר קלינית של  עמותת טורט בישראל )אסט"י(,  הלת  מנהכיום היא ההרפואי לילדים ע"ש שניידר.  

נמנית בין כותבי קווי ההנחיה האירופאיים לטיפול התנהגותי תסמונת טורט בילדים ונוער והטיפול בבתחום 

בתסמונות טיקים כרוניות וטורט. שרון כתבה את המדריך המקצועי להורים, אנשי חינוך וטיפול בספר הילדים 

 סיפורו של ילד המתמודד עם תסמונת טורט".-יק"זה כל הטר

 מועד ומיקום 

   17/2/20יום העיון יתקיים ב   •

   9:30-16:15בין שעות  ום שניי •

   , מרכז הכרמל, חיפה.142בבית הכט, שדרות הנשיא  -מיקום •
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