למנהלות התוכנית ,לסגל ההוראה בתוכנית ולתלמידי התכנית,
שלום רב,
מגפת הקורונה והאתגרים והקשיים המשמעותיים הנגזרים ממנה גרמו לכולנו לחוות מצבים ולעמוד בהתמודדויות מאוד לא
פשוטות שלא נתקלנו שבכמותם עד ההווה ,הן כפרטים ,הן כמדינה והן כארגון.
כמי שמצויה בקשר שוטף ,כמעט יום יומי ,עם הנהלת הארגון ,המרצים וצוות עובדי היחידה ללימודי חוץ ,הנני מודעת
להתגייסות המלאה של כולכם ,על ההירתמות המרשימה להתמודדות עם קיום פעילות מרחוק ,להמשיך ולפעול למרות הקשיים
והאתגרים ולדאוג לכך שפעילות המכללה לא תיפגע והיא תמשיך לפעול למען החזון המשותף לכולנו  -הנגשת והבאת ההשכלה
הגבוהה לאזור.
התגייסות מלאה כזו אינה מובנת מאליה ועל כך אני מבקשת בהזדמנות זו להביע את הערכתי ,להודות לכם מקרב לב ,ללחוץ
את ידכם (וירטואלית )...ולברך אתכם בברכת "חיזקו ואימצו"!
שינוי הוא הזדמנות ,הזדמנות לעשות דברים אחרת ,להתנסות בכלים חדשים ,בשיטות עבודה חדשות .נכון ,זה קשה בהתחלה,
אבל מהר מאוד מגלים את היתרונות .התקופה הזאת פתחה פתח להתבוננות ,לעצור לשנייה מהמרדף של החיים ,להסתכל מה
עשינו ולאן אנו רוצים ללכת ,מה הם האבנים הגדולות של החיים ועל מה אנו ממש יכולים לוותר בקלות.
למדנו בתקופה ה זאת את הערך של המשפחה ,לבלות עם הילדים ,להיות יותר שותפים בלמידה שלהם ,לאכול יותר ארוחות
בבית וביחד ,לשחק יותר משחקים ,להיות ביחד ולהנות מזה...
ועכשיו ,כולי תקווה שאנו בתקופה של חזרה לשגרה ואני מקווה שהעולם שלנו אחרי או לצד הקורונה ייראה אחרת :יותר
נתינה ,יותר כבוד ,יותר דאגה לסביבה ולאחר.
תכנית ה cbt -נחשבת לאחת תכניות הדגל ביחידה ללימודי חוץ -אקדמית גליל מערבי ,שכן היא תכנית הכשרה מלאה
ומקיפה המוכרת על ידי איט”ה ,אשר נועדה להכשיר מטפלים בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית.
התכנית ייחודית ,מקצועית וברמה גבוהה מאוד ונוצרה מתוך הכרת השטח הצמא להתערבויות יעילות במקומות העבודה
השונים .התכנית משלבת התנסות פרקטית אישית וקבוצתית והלימודים מתקיימים באווירה חמה ואישית ,בקמפוס פסטורלי.
מאחלת לכם שנה פורייה ,תתמקצעו ,תתנסו ותעשירו את עצמכם.....
ורד אטס
מנהלת היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך,
המכללה האקדמית גליל מערבי

ברכת מנהלות התוכנית
לסגל ולתלמידי התכנית,
שלום רב,

פתחנו בהתרגשות רבה ,ולאחר השקעה רבה את השנה הראשונה בתוכנית החדשה של לימודי תעודה בטיפול התנהגותי-
קוגניטיבי ממוקד לפרט ,זוג ומשפחה .אנחנו גאות לפתוח את המחזור השלישי של התוכנית .למדנו רבות מהסטודנטים מה
תרם להם ומה לא ,ואנחנו ממשיכות לעשות שינויים בהתאם.
הקורונה "תפסה" אותנו באמצע ,והאתגר של ההוראה ב"זום" היה לא פשוט .כולנו למדנו להסתגל לשיטת הוראה ולמידה
חדשים ,ואף קיימנו סדנא של טיפול בזום .אנחנו רואות ביכולת של כולנו להסתגל וללמוד דרכים חדשות כאתוס של הטיפול
ההתנהגותי-קוגניטיבי .אנחנו גאות בהתקדמות של הסטודנטים שהצליחו להפנים את העקרונות של השיטה ,וחלקם אף הצליחו
ליישם את הכלים החדשים שלמדו למרות הקורונה והזום.
לסטודנטים החדשים שמתחילים שנה א' ולסטודנטים הממשיכים אתנו קבלו נא את ברכותינו לשנה של התפתחות מקצועית
והנאה מהתכנית .תכנית זו היא הגשמה של החזון שלנו להביא לגליל את הבשורה של טיפול התנהגותי-קוגניטיבי ולתרום
להתפתחותם של מטפלים בתחום זה .טיפול זה יעיל וממוקד ,ואתם תרכשו כלים חיוניים לעבודתכם .התכנית היא נקודת מפגש
מדהימה בין הצימאון לדעת של התלמידים מצד אחד לבין הרצון של סגל ההוראה וההדרכה להעניק מהידע שלו ,מצד שני.
מנהלות התוכנית וצוות ההוראה וההדרכה מאחלים לכם שנתיים של התפתחות מקצועית והנאה מהתכנית.

רוזאנה ג'וסמןMSW ,
דר' הליין סימקה-וולך
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לוח שנת הלימודים תשפ"ב 2021 / 2022
תחילת הלימודים:

יום שלישי ,ו' חשון תשפ"ב12.10.2021 ,

סיום הלימודים:

יום שלישי ,כ"ה ניסן ,תשפ"ב26.04.2022 ,

במועדים הבאים לא יתקיימו לימודים:
חופשת חנוכה:

יום שלישי ,כ"ו כסלו ,תשפ"ב30.11.2021 ,

חופשת פסח:

יום שלישי ,י"ח ניסן ,תשפ"ב19.4.2022 ,

במועדים הבאים הלימודים יתקיימו במתכונת מצומצמת של  4שעות לימודים ( 15:00-18:15לימודים בשלושה
תאריכים של  4שעות כל פעם במקום פעמיים של  6שעות כל פעם):
רמדאן:

יום שלישי ,ד' ניסן ,תשפ"ב5.4.2022 ,
יום שלישי ,י"א ניסן ,תשפ"ב12.4.2022 ,
יום שלישי ,כ"ה ניסן ,תשפ"ב26.5.2022 ,

כתובת התכנית:
האקדמית גליל מערבי ,היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך ,דרך המכללה עכו 2412101
https://www.wgalil.ac.il/external_studies/therapy/cbt/
טלפון049015332 :
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מטרת הלימודים
בשנים האחרונות הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית תופסת תאוצה בארץ ובעולם .זו שיטה שהוכיחה את עצמה כיעילה מאוד
בטווח רחב של קשיים (חרדה ,דכאון ,פוסט טראומה) בזמן יחסית קצר .לכן חשוב למטפלים להכיר את השיטה ולדעת כיצד
לשלב אותה בתוך המערכות בהן הם עובדים בין אם אלו מערכות חינוכיות ,פסיכיאטריות או בריאותיות .בתכנית זו יש דגש
על פיתוח הזהות הטיפולית שלכם כמטפלים רגישים המשלבים חמלה ואמפטיה עם ידע וכלים מבוססים .אתם תפתחו את
היכולת להמשיג את הקשיים של הפונים אליכם ,ולטפל בהם בגישות חדשניות ויעילות כגון טיפול מטא-קוגניטיבי ,מיינדפולנס,
טיפול  CPTבפוסט טראומה ,טיפול בהפרעות התנהגות ובהפרעות קשב וריכוז ( ,)ADHDויסות רגשי ועוד .הייחוד בתוכנית
זו הוא הדגש על טיפוח היכולת היישומית שלכם דרך התנסויות מודרכות בכלים החדשים.
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תנאי הקבלה לתוכנית
על פי הדרישות של איט"ה תנאי הקבלה הם:
בעלי תואר ראשון מהתחומים :עו"ס ,יעוץ חינוכי ,הפרעות בתקשורת ,חינוך מיוחד ,ריפוי בעיסוק ,סיעוד.
בעלי תואר שני  :פסיכולוגים ,עו"ס ,מטפלים באומנויות ,קרימינולוגים קליניים ,רופאים.
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מבנה התכנית
התכנית היא דו שנתית ,עם אופציה להמשיך לשנה שלישית .הלימודים הם בהיקף של שש שעות בשבוע ,ובנוסף ישנה
הדרכה (אישית או קבוצתית) ומטלות בית .הלימודים מרוכזים ביום ג' ,וההדרכות מתואמות בין הסטודנט והמדריך.

תכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ב 2022 / 2021
שנה א'
מבוא לטיפול התנהגותי –קוגניטיבי – הדס בר  24( MSWשעות הוראה)
הקורס מיועד לחשוף את המשתתף לעקרונות הטיפול הקוגניטיבי  -התנהגותי ויישומים של טכניקות טיפוליות
לבעיות הפסיכולוגיות הנפוצות .המשתתף ילמד את הייחודיות של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית ,ויוכל לבצע
הערכה של מצוקה נפשית באמצעות כלים קוגניטיביים התנהגותיים ,לפתח את עמדתו כמטפל קוגניטיבי
התנהגותי ,וירכוש כלים בסיסיים לטיפול .הקורס יכלול השתתפות אקטיבית וחווייתית של המשתתפים ,תירגול
שיעורי בית ,ומומלץ ביותר לקרוא באופן שוטף במהלך הקורס .גלבוע-שכטמן ,א .מאיירס ,י .מור ,נ .מרום ,צ.
( )2011טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים :עקרונות טיפוליים ,הוצאת :דיונון ,תל אביב.

המשגת מקרה בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי  -רוזאנה ג'וסמןMSW ,
( 24שעות הוראה)
המשגת מקרה ,פרומולציה ( )Case conceptualizationהיא אבן הפינה של טיפול  .CBTהיא מהווה ומשמשת ,כבסיס
להבנה ומיפוי של מצוקה של האדם שמגיע לטיפול .ההמשגה מאפשרת למטפל וגם למטופל הבנה של התפתחות המצוקה,
כיצד המצוקה מפריעה בחיי האדם ומה משמר את המצוקה .ההבנה הזו ,מגשרת בין התיאוריה והפרטקיה במובן שמעניקה קו
מנחה להגדיר את מטרות הטיפול ,קביעת תכנית הטיפול ,בחירת התערבויות מתאימות שיביאו לשינוי הרצוי או פתרון בעיה
בבדרך היעילה ביותר.
מטרת הקרוס :המטרה היא לאפשר למשתתפים ללמוד את החשיבות של ההמשגה ולרכוש את המיומנויות לבצע המשגת מקרה
באמצעות תרגול וסימולציות .המשתתפים ילמדו להמשיג באופן ג'נרי ובאופן ספציפי על פי מודלים שונים .בסוף הקורס
הציפיה היא שהמשתתפים יידעו כיצד להתבונן על מקרה ממבט המושגים שקיבלו מהקורס יחד עם בניית סכמטי של המשגה.
במהלך הקורס יינתן דגש על פיתוח חשיבה של המשגה שתלווה את המשתתפים לאורך כל התכנית.
שיטות לימוד :הרצאות דידאקטיות ,תרגול והדגמות עם הזדמנות ליישם טכניקות שיירכשו במהלך הקורס.
מטלה :הדגמת ידע ויכולת לבנות המשגת מקרה של מטופל שנמצא בטיפול המשתתפים.
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טיפול בהפרעות חרדה – עופר כהן 24 ( MA ,שעות הוראה)
מטרת הקורס:
הקורס מציע היכרות תיאורטית ומעשית עם הגישה הטיפולית הקוגניטיבית-התנהגותית (Cognitive-Behavioral
) Therapy, CBTלהפרעות חרדה ,להפרעות טורדניות-כפייתיות ,אצל מבוגרים ,כפי שמוגדרות ב  .DSM5עבור כל אחת
מההפרעות ,תוצג סקירה של האספקטים ההתנהגותיים ,הקוגניטיביים ,הביולוגיים ,והסביבתיים הקשורים להתפתחותן
ושימורן ,לשיפור יכולות האבחון והבנת רציונאל הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי .מודל ה  CBTהספציפי לכל אחת מההפרעות
יוסבר ,ולאחר מכן יתורגל בקבוצה ויוצג בפני הכיתה בשימוש מקרים טיפוליים שיחולקו לסטודנטים.
מבנה ונושאי הקורס :הקורס יכלול לימוד פרונטאלי של הרקע התיאורטי יחד עם תרגול ,אפליקציה קלינית ודרכי עבודה
ייחודיות לכל הפרעה .נלמד את המודל הקוגניטיבי-התנהגותי של כל הפרעה ,ונתרגל את הטכניקות הבסיסיות שהן עמודי
התווך של טיפול  CBTמקצועי בהפרעות אלו.

סדנא  -פרוטוקול יישום בחרדת בחינות  -מרצה עופר כהןMA ,
( 6שעות הוראה)
חרדת בחינות הינה תופעה שכיחה בקרב סטודנטים ותלמידים .מחקרים מראים כי כ  20%מהסטודנטים סובלים ממנה.
חרדת בחינות מוגדרת כפחד מוגבר מבחינות ,המתבטא בהתמודדות לא יעילה במבחן עצמו ולעתים בהימנעות מביצוע בחינות.
לחרדת בחינות ,כמו לכל סוגי החרדה ,השפעה ישירה על היבטים פיזיולוגיים ,תגובות רגשיות לא מווסתות ותפיסות ופרשנויות
לא רציונליות.
ביתר פירוט ,חרדת בחינות מתבטאת במגוון רחב של סימפטומים המופיעים במצבי מבחן ,ואף בתקופות למידה לקראת מבחנים,
ולהתעצם ככל שמועד הבחינה מתקרב.
גישת ה CBT -המתייחסת ישירות להיבטים של חשיבה ,רגשות ותגובות התנהגותיות ,מציעה התערבות טיפולית יעילה
לחרדת בחינות .מאות מחקרים שבוצעו בתחום זה בעשרים השנים האחרונות ,מצביעים על כך בעקביות.
בסדנא זו נבין מהי חרדת בחינות ,כיצד באה לידי ביטוי ואיך ניתן להתמודד אתה ,בעזרת מודל טיפולי בגישת ה – .CBT

התנסות בכלים טיפוליים של טיפול התנהגותי קוגניטיבי  -ד"ר הליין סימקה-וולך
( 54שעות הוראה)
מטרת הקורס
ללמד את הסטודנטים בדרכים שונות (הרצאה ,תרגול ,משחק תפקידים ,צפייה בקלטות ,משוב) את המיומנויות של טיפול
התנהגותי-קוגניטיבי ובכך ללוות אותם ברכישה ובפיתוח של מיומנויות אלו.
אופן העברת הקורס ומטלות הקורס
הקורס נועד להקנות מיומנויות ,ולכן ילווה במטלות בית של תרגול המיומנויות והגשת סיכום התרגול .בכתה ,יועבר חומר
תיאורטי ובנוסף הסטודנטים יתרגלו את המיומנויות תחת הדרכה של המרצה
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טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בדיכאון ואבל מורכב–
ד"ר יפעת קסל-קאופמן ( 20שעות הוראה)
מטרת הקורס:
הקורס מציע היכרות תיאורטית ומעשית עם הגישה הטיפולית הקוגניטיבית-התנהגותית (Cognitive-Behavioral
) Therapy, CBTלהפרעות דיכאו ואבל מורכב .עבור כל אחת מההפרעות ,תוצג סקירה של האספקטים
ההתנהגותיים ,הקוגניטיביים ,הביולוגיים ,והסביבתיים הקשורים להתפתחותן ושימורן ,לשיפור יכולות האבחון
והבנת רציונאל הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי .מודל ה  CBTהספציפי לכל אחת מההפרעות יוצג ויתורגל הן בקבוצה,
והן ע"י מטלות אישיות של המשגת מקרים טיפוליים ,ובניית תוכנית טיפול בהתבסס על החומר הנלמד.
מבנה ונושאי הקורס :הקורס יועבר במשך  20שעות אקדמאיות .מהשבוע השני של הקורס ,חציה השני של כל הרצאה
יוקדש לתרגולים בכיתה ,כאשר אחריהם דיונים ומצגות של הסטודנטים.
דרישות הקורס :השלמת הקורס וקבלת ציון "עובר" מצריכה מכל סטודנט:
 .1נוכחות של מעל  80%בשיעורים
 .2השתתפות בדיונים והתרגולים במהלך ההרצאות
 .3הצגת המשגת מקרה ובניית תוכנית טיפול המותאמת למקרה שניתן ע"י המרצה

סדנא  -טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בהתמודדות עם כעסים –
ד"ר יפעת קסל-קאופמן ( 4שעות הוראה)
מטרת הסדנא:
הקורס מציע היכרות תיאורטית ומעשית עם הגישה הטיפולית הקוגניטיבית-התנהגותית (Cognitive-Behavioral
) Therapy, CBTלבעיות שליטה בכעסים .תוצג סקירה של האספקטים ההתנהגותיים ,הקוגניטיביים ,הביולוגיים,
והסביבתיים הקשורים להתפתחות ושימור הקושי ,לשיפור יכולות האבחון והבנת רציונאל הטיפול הקוגניטיבי-
התנהגותי .מודל ה  CBTהספציפי יוצג ויתורגל הן בקבוצה ,והן ע"י מטלות אישיות של המשגת מקרים טיפוליים,
ובניית תוכנית טיפול בהתבסס על החומר הנלמד.
נושאי הסדנא:
 .1אבחון ,והיכרות האספקטים התנהגותיים ,ביולוגיים ,קוגניטיביים ,ורגשיים של הפרעת ניהול כעסים
 .2טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בהפרעות כעסים
 .3התמודדות המטפל/ת עם מטופל הסובל מקושי בניהול כעסים
 .4תרגיל מסכם לטיפול בכעסים ומצגת סטודנט
דרישות הסדנא:
 .1השתתפות בדיונים והתרגולים
 .2הצגת המשגת מקרה ובניית תוכנית טיפול המותאמת למקרה שניתן ע"י המרצה
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שנה ב'
קורס טיפול בילד ונוער  -דר' ג'ים פריש-פלאס
( 24שעות הוראה)
הטיפול בילדים בגישת  CBTהוא שונה מטיפול במבוגרים גם בסוג התסמונות וגם בחשיבות של התאמת הטיפול לרמה
ההתפתחותית הקוגניטיבית והרגשית של הילד.
בקורס נלמד על טיפול  CBTבבעיות פסיכולוגיות שונות של ילדים ומתבגרים ,כולל חרדות ו ,- OCD , ADHD ,תוקפנות
והפרעות בהתנהגות , ODD + CD , ASD ,אספרגר ,דכאון ,והפרעות אכילה.
בנוסף ,יינתן דגש על עבודה חוויתית ויצירתית עם ילדים ונוער ,כדי להקנות כלים אלו לסטודנטים.

הדרכת הורים בראי ה  - CBTאמיר שפר MSW
( 18שעות הוראה)
מטרת הקורס
הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מציע פרוטוקול סדור להתמודדות הורית עם קשיים שונים עם ילדיהם  ,באמצעות
הדרכת הורים ממוקדת  .מטרת ההדרכה הנה להיעזר בהורים על מנת לייצר שינוי משמעותי אצל הילד וההורים ;
וזאת באמצעות למידה ,תרגול ושינוי דפוסי תקשורת והתנהגות בתוך המשפחה .בנוסף ,יושם דגש על כלים יצירתיים
וחוויתים אותם ירכשו הסטודנטים בקורס.
מודל ה - CBTלהדרכת הורים  ,אשר אני מציע מתבסס על מודלים מתוך ה - CBTבדגש על לימוד מיומנויות
המתבססות על הפילוסופיה הבודהיסטית  ,הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי והפסיכולוגיה החיובית.

סדנא – כשהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי פוגש את הטיפול בהבעה ויצירה –לירון קבMA ,
( 12שעות הוראה)
מטרת הסדנא
להפגיש בין עקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לבין הטיפול בהבעה וביצירה .המטרה העיקרית הרחבת הרפרטואר
המקצועי יצירתי בחדר הטיפול ע"י יציקת תוכן חוויתי התנסותי במרחב ה.CBT -
מהלך הסדנא
במהלך הסדנא המשתתפים יקבלו כלים יישומים יצירתיים ויתנסו בהם מתוך תפיסת העולם של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי
ובנוסף יוצגו תיאורי מקרה מחדר הטיפול שלי .ישנה אפשרות לסכם את הסדנא באמצעות עבודה התנסותית בקבוצות או
במליאה .המשתתפים יוכלו להציג דוגמאות מהשטח הקליני ולאחר דיון ימצאו דרכים יצירתיות מותאמות לשלבן כך שתיווצר
הרחבה והתמרה של המטרה הטיפולית.
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סדנה פרוטוקול יישום בבעיות כאב – דר' נצח גורן
( 6שעות הוראה)
מחקרים מצביעים על שכיחות גבוהה של כאב כרוני בקרב האוכלוסיה  -כמיליון איש בישראל! בממוצע ,כל אדם
שלישי הסובל מכאב כרוני יסבול בו זמנית מדיכאון ו/או חרדה  .ההשלכות של הכאב הכרוני  ,נותנות אותותיהם בכל
תחומי החיים ,ועל כן מצריכות מעבר מגישה רפואית לגישה רב תחומית ,המשלבת התערבויות פסיכולוגיות -
הממוקדות בהתמודדות עם הכאב  .במהלך הסדנא  ,אני אסקור את גוף הידע התיאורטי ,מבוסס מדע  ,הקשור-
להפרעות הכאב השכיחות  .בנוסף  ,יוצגו ממצאי מחקרים בנוגע ליעילות  CBTבטיפול בכאב כרוני  .תוך שימוש
בתיאורי מקרה ,יוצגו האספקטים האבחוניים והטיפוליים הרלבנטיים לטיפול בסובלים מכאב  ,הכוללים התערבויות
קוגניטיביות בדפוסי חשיבה ממוקדי כאב ,בהתנהגויות המשמרות את' תפקיד החולה ' ובגורמים סביבתיים -
וביולוגיים

טיפול בפוסט טראומה לפי שיטת ה CPT
דר' הליין סימקה-וולך
( 18שעות הוראה)
פוסט טראומה הינה הפרעה קשה שגורמת סבל רב לאנשים רבים .שתי שיטות הטיפול העיקריות בפוסט טראומה הן PE
שפותח על ידי פרופ' עדנה פואה ,ו  CPTשפותח על ידי פרופ' ריסיק.
בקורס הזה תלמדו את מאפייני ההפרעה ,שכיחותה והגורמים לה ,וכן את טיפול  .CPTבטיפול  ,PEיש חשיפה דמיונית חוזרת,
מבוקרת ומתמשכת של האירוע הטראומטי ,אשר מביאה לירידה בחרדה הקשורה לזיכרון הטראומטי .בטיפול  CPTיש דגש
על "תיקון" עיוותי החשיבה אשר נגרמים מהטראומה ובכך נפתחת האפשרות לשוב לחוות את העולם כמקום בטוח.

סדנא  -פרוטוקול יישום בחרדת בחינות  -מרצה עופר כהןMA ,
( 6שעות הוראה)
חרדת בחינות הינה תופעה שכיחה בקרב סטודנטים ותלמידים .מחקרים מראים כי כ  20%מהסטודנטים סובלים ממנה.
חרדת בחינות מוגדרת כפחד מוגבר מבחינות ,המתבטא בהתמודדות לא יעילה במבחן עצמו ולעתים בהימנעות מביצוע בחינות.
לחרדת בחינות ,כמו לכל סוגי החרדה ,השפעה ישירה על היבטים פיזיולוגיים ,תגובות רגשיות לא מווסתות ותפיסות ופרשנויות
לא רציונליות.
ביתר פירוט ,חרדת בחינות מתבטאת במגוון רחב של סימפטומים המופיעים במצבי מבחן ,ואף בתקופות למידה לקראת מבחנים,
ולהתעצם ככל שמועד הבחינה מתקרב.
גישת ה CBT -המתייחסת ישירות להיבטים של חשיבה ,רגשות ותגובות התנהגותיות ,מציעה התערבות טיפולית יעילה
לחרדת בחינות .מאות מחקרים שבוצעו בתחום זה בעשרים השנים האחרונות ,מצביעים על כך בעקביות.
בסדנא זו נבין מהי חרדת בחינות ,כיצד באה לידי ביטוי ואיך ניתן להתמודד אתה ,בעזרת מודל טיפולי בגישת ה – .CBT
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סדנא טיפול קבוצתי בתפיסה קוגנטיבית התנהגותית
שרון שחר בן-ברק 12( MSW ,שעות הוראה)
ברוב מקומות הטיפול יש דגש על עבודה קבוצתית בין השאר בגלל העובדה שעבודה זו חוסכת בשעות טיפול וכך ניתן לקצר
תורים .בנוסף ,בקבוצה המטופל מרגיש פחות יוצא דופן ובודד ותהליכי הקבוצה עוזרים להניע אותו לעבודה משמעותית.
בעבודה קבוצתית יש חיזוק לתהליכים בכך שהמטופל לא רק חווה את ההתערבויות באופן ישיר אלא גם לומד בצורה
 - vicariousדרך אחרים ,ובנוסף יש תהליכי למידה קבוצתיים
מטרת הסדנא:
חוויה והתיידדות עם עבודה קבוצתית ,תוך התנסות בכלים קוגניטיביים התנהגותיים בעבודה קבוצתית .למידת היישום של
כלים אלו שנלמדו בנוגע לטיפול פרטני ,לעבודה עם קבוצה.
מהלך הסדנא:
ב מפגשים תהיה התנסות בעבודה קבוצתית הלכה למעשה ,ניתוח העבודה בכלים קוגניטיביים התנהגותיים .נתרכז בארבעת
המרכיבים של  – CBTפסיכו-אדוקציה ,איתגור קוגניטיבי (מודל אמ"ת ,דיאלוג סוקראטי ,בחינת סכמות חשיבה ,עיוותי
חשיבה) ,ניטור וחשיפה.
בקבוצה נתרגל היכרות ,הפעלה ,משחקי תפקידים ועוד .לאחר כל תרגול יתקיים דיון משותף בו יערך סיעור מוחות הנוגע
לשימוש בכלים קוגניטיביים בקבוצה .תהיה התייחסות ומקום לרעיונות נוספים לתרגולים נוספים.

סדנא  -פרוטוקול  CBTIלטיפול בקשיי שינה – אורי מנדלקורןMA ,
( 6שעות הוראה)
מטרת הסדנא
מטרת הסדנה להקנות למטפלים היכרות עם עולם השינה והאל-שינה (אינסומניה) .
להעמיק בהבנה של היווצרות הבעיה ,למידה לאבחן ולהמשיג מקרה
(Case Formulation).
להקנות כלים שונים ,התנהגותיים ,קוגניטיביים ,וכלים פסיכו-פיזיולוגיים.
תוכן הסדנא


מבוא לשינה



מבוא לאל-שינה



היווצרות בעיות שינה



אבחון והערכה



פרוטוקול CBTI
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מרכיבים התנהגותיים



מרכיבים קוגניטיביים



טכניקות פסיכו-פזיולוגיות



מניעת הישנות

קורס טיפולי גל שלישי  -דר' יסמין פולדר-הד
( 20שעות הוראה)
תיאור הקורס:
גל שלישי של  CBTמורכב ממספר התערבויות שונות שתפסו תאוצה טיפולית ומחקרית ב  – 20השנים האחרונות .השינוי
העיקרי בין  CBTקלאסי ובין הגל השלישי ,הוא החשיבות של היחס שלנו לקוגניציות ורגשות ולא השינוי בקוגניציה.
השינוי הזה מאפשר התייחסות למקרים מורכבים כמו הפרעות אישיות ,פסיכוזה ,דיכאון כרוני ,כאב כרוני וכו' וכמו כן,
בניית ההתערבויות טיפוליות יעילות להפרעות האלה .גל שלישי של  CBTנוקטת עמדת דיאלקטית ומציגה התערבויות
מבוססות על קבלה ,מיינדפולנס (קשיבות) וחמלה .המטרה היא ,רכישת מיומנויות להתמודדות עם רגשות קשיים .בנוסף
ישנו דגש על הפחתת הימנעות מחוויות קשות ( )experiential avoidanceועידוד של התנסות בהתנהגות יעילה
(אקטיבציה התנהגותית) .דגש זה ,מאפשר התקרבות והתנסות במה שחשוב ובעל ערך משמעותי .ניתן ליישם את שיטות
הטיפול באופן פרטני או באופן קבוצתי.
מטרות הקורס:
להעניק למשתתפים הבנה תיאורטית של גל שלישי  CBTוהפוטנציאל שלו בטיפול במקרים מורכבים .לסקר את הספרות
הרלוונטית והמחקר העדכני לגבי יישום הגישה במקרים מורכבים .במסגרת הקורס ,המשתתפים יילמדו להמשיג מקרה
ולבחור כיצד להתערב .תהיה היכרות עם השיטות הטיפוליות השונות והמשתתפים יירכשו מיומנויות טיפוליות אלו
באמצעות התנסות אישית עם השיטות .נסקור את הגישות השונות השייכות ל"גל השלישי" ונבין את הייחודיות של כל
גישה .נעמיק בלימוד והתנסות עם מיינדפולנס – הטכניקה העומדת בבסיס גישות רבות של גל שלישי.
שיטת לימוד :דידאקטי וחוויתי (בכל שיעור משתתפים יתבקשו להתנסות בשיטות שונות) ,שימוש של קלטות
וידיאו/סרטונים והנחיות מוקלטות

( MCTטיפול מטה קוגניטיבי)  -רוזאנה ג'וסמןMSW ,
( 22שעות הוראה)
מטרות הקורס
הקורס הוא מבוא לטיפול מטא-קוגניטיבי שיעניק ידע בסיסי ,הערכה ,המשגה מקרה והתערבות.
רקע
טיפול מטא-קוגניטיבי ( )MCTהינו שיטת טיפול שפותחה ע"י  ,Adrian Wellsמבוססת מחקר ששמה דגש על שינוי מטא-
קוגניטיבי .מצוקה נפשית נשמרת ע"י אמונות מטא-קוגניטיביות ,סגנון החשיבה (האופן שבו האדם מתייחס לתוכן החשיבה,
למשל ע"י דאגות ורומינציות) ואסטרטגיות להתמודדות .טיפול מטא-קוגניטיבי עוזר למטופל לפתח התייחסות לתהליך
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החשיבה .גישה  MCTמטפל בהפרעות כמו  ,OCD ,PTSD ,GADדיכאון ,פסיכוזה ,הפרעת אישיות גבולית (פרוטוקול
 ERISע"י  )Nordhalולאחרונה בטיפול בדיכאון וחרדה במטופלים שנמצאים ברמיסיה מסרטן.
שיטת לימוד
דידאקטית וחווייתית
משימות
בכל שבוע יש משימה המאפשרת לסטודנט להפנים את התוכן הנלמד .בנוסף יש משימה בסיום הקורס שבודקת את האמונות
המטא-קוגניטיביות של הסטודנטים בהקשר אליהם כמטפלים.
סדנת  CBTבחרדה חברתית – הדס בר  12 ( MSWשעות הוראה)
תקציר הסדנא
קורס זה מתמקד בהפרעת חרדה חברתית ( - )SADהפרעת החרדה השכיחה ביותר וכמעט ואינה מדוברת .נעסוק
במה זו חרדה חברתית ,המאפיינים היחודיים של הפרעה זו ,סיבות וגורמים ,שימור ההפרעה ,ודרכי טיפול .הבנת
ההפרעה באופן מעמיק ,מבחינה קוגנטיבית ,התנהגותית ,ורגשית ,כל זאת על רקע היכרות עם מאמרים ומחקרים
עדכניים בתחום .מומלץ לקרוא לקראת ובמהלך הסדנא ,מהרשימה המצורפת.
הכשרה זו הינה מקיפה ומנגישה את ההתערבות בטיפול הקוגניטיבי  -התנהגותי לחרדה חברתית.
הסדנא תובא באמצעות הצגת חלק תיאורטי ,סירטונים ,הדגמה ותירגולים בקבוצות קטנות בכיתה של החומר
הנלמד.
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הדרכה
ההדרכות בשנה ראשונה של התוכנית ,בין אם קבוצתיות ובין אם אישיות ,מתחילות רק לאחר שהסטודנט רכש כלים והבנה
בסיסיים בתחום ,כלומר לאחר  10שבועות של לימודים .בשנה השנייה של התוכנית ניתן להתחיל בהדרכות בתחילת השנה.
ההדרכות מתנהלות בצורה רציפה ,למשך  26שעות הדרכה בכל שנה .בסיום ההדרכה ,המדריך ממלא טופס הערכה על
המודרך ,והמודרך ממלא טבלת טיפולים הכוללת מספר פגישות טיפוליות ,בעיה ,עומק ההדרכה במקרה ,והכלים בהם השתמש
בטיפול .בנוסף ,הסטודנט כותב תיאור מקרה על אחד מהמקרים שהביא להדרכה ,ומגיש למדריך לבדיקה.
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