
1 
 

  מכללת מכון פסגות                                  

  בית הספר למקצועות ההתנהגותיים קוגניטיביים           

  CB-SW    ס"עו. בי. סי: תוכנית לעובדי רווחה          

 

      HHHiiiggghhh   ssspppeeeeeeddd   CCCBBBTTT   י מודלי מודלי מודל"""קורס מתקדם עפקורס מתקדם עפקורס מתקדם עפ

High speed CBT, a practical introduction 

דיוויד ברנסר "וד ץ"מאור כר "ד  

            

 התנהגותיתבפסיכותרפיה קוגנטיבית  אנו שמחים לבשר לכם על פתיחתו של קורס מתקדם

רסיטת סטנפורד ר דיויד ברנס מאוניב"ד אורח של וסדנתץ "מאור כ ר"ד בהנחיית ,למטפלים

  .תשבארצות הברי

ר דיוויד ברנס ונמנה עם הדור "י ד"ע פותח באוניברסיטת סטנפורד High Speed CBTמודל 

 ר דיוויד ברנס"של  ד TEAM המודל  נשען על שיטת . החדש של הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי

   ".בוחרים להרגיש טוב"מחבר הספר הטיפולי המצליח ביותר ,

  

  .תרגול מעשי בכיתהעל טיפולים קליניים כמו גם ייעוץ והדרכה , לימוד פרונטלי משלבהקורס  

   

, יחסים בינאישיים, חרדה, ירכשו כלים מעשיים מתקדמים לטיפול בהפרעות דיכאון קורסבוגרי ה

  .הרגלים והתמכרויות 

  

  :דגש על הנושאים הבאיםעשיים יילמדו ויתורגלו בכלים מ

כמו בצורה מדוייקת את מצבם הנפשי של המטופלים שלכם תלמדו כיצד להעריך  – בדיקה .1

 מצב הרוחלהערכת בשאלון  הקורס יתנסו משתתפי .גם איכות הקשר הטיפולי בינכם

 .הערכת הטיפול ל בשאלוןו

אנו . משתתפי הקורס יישפרו את יכולות האמפתיה שלהם – יצירת אמפתיה טיפולית .2

או מיניות יתר כלפי תובענות ביקורת , נתרגל תקשורת יעילה עם מטופלים המבטאים כעס

. פריצות דרך חיוביות בטיפולל כמנוףכיצד להפוך מצבים לא נוחים  נלמד. המטפל שלהם

 תחמשבאמצעות שימוש העמקת היכולת האמפתית לשם בקבוצות קטנות  ייעשה רגוליתה
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מאפשרים שינויי מרשים במידת וכלים אלה מאתגרים ה. העקרונות לתקשורת יעילה

 . אפקטיביות הטיפולית שלנו כמטפליםה

תלמדו כיצד לטפח מוטיבציה לשינוי  – יצירת סדר יום טיפולי והורדת התנגדות לשינוי .3

כיצד לזהות את סוגי ההתנגדות השונים לתהליך . תנגדויותבמטופלים קשים ומלאי ה

ולתוצאת הטיפול וכיצד להקטין או להעלים כל סוג של התנגדות תוך שימוש בכלים 

" ידים פרושות", "אולטימטום עדין", "חוגת הקסמים", "כפתור הקסמים"טיפולים כמו 

 " .שאלות פרדוקסליות"ו

פסיכודינמיות , מוטיבציוניות, ת התנהגותיותקוגניטביו טכניקותותרגול  מאגר לימוד .4

 טכניקותמעגל החלמה וכחמישים , שאלון מצב רוח יומי :לדוגמא .מגוונות ובינאישיות

, פרדוקס הקבלה, החצנה של קולות, שיטת הכפיל, זיהוי של עיוותי חשיבה :טיפול כגון

, יה מדוייקיםבואו נה, שיטת הניסוי, חצי מטה אישיים ובינאישיים, פנטזיה מפחידה

 .ורבות אחרות שיטת הרגש המוסתר, שיטת פרקליט השטן, חשיבה בגוונים של אפור
   

ללמוד דרך חוויה אישית את שיטות , אך לא נכריח, נעודד את משתתפי הקורס, בנוסף

למרות שזה קורס הכולל . שימוש בחומרים אישיים של משתתפים מתנדבים באמצעות,הטיפול

לכם לפתח הבנה מעמיקה יותר ויכולת  יאפשרו אישיותהחוויות ה ,בוצתיולא טיפול ק, הדרכה 

  .יהפכו את חווית הלימוד לדינמית ומעניינת אף יותרו הטמעה של מודל טיפולי מתקדם זה

  ץ"מאור כר "דאודות 

מאור הינו מדריך קליני במחלקה לפסיכיאטריה של אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה ופסיכיאטר 

הוא סגן מנהל המחלקה לפסיכיאטריה בבית . אגודת הפסיכיאטריה האמריקאיתמומחה מטעם 

תלמידים ומטפלים , מאור מלמד פסיכותרפיה למתמחים. קמינו אשר בעמק הסיליקון-החולים אל

  . ר דיויד ברנס"מוסמכים במחלקה לפסיכיאטריה בסטנפורד בשיתוף עם הד

  

  .מפגשים  8כ "סה : א"ש 24היקף הקורס 

  :במועדים הבאים 9:00-12:30בין השעות ' ץ יתקיימו בימי  ו"ר מאור כ"עם ד מפגשים 7

28/06/13 ,17/05/13 ,12/04/13 ,01/03/13 ,25/01/13 ,21/12/12 ,02/11/12  

במפגש זה נקיים סדנה מקוונת . 18:30-20:30בין השעות  25/4/13יתקיים ביום חמישי  8- המפגש ה

  .ר דיוויד ברנס"עם ד

  . יהודהאור  32החרושת ' רח, ללימודי חוץ היחידה, קיימו בקריה האקדמית אונולימודים יתה

  )תשלומים 4 -ניתן לחלק ל( ₪  1440 -עלות

  :לפרטים ולהרשמה
  03-5288171מכללת מכון פסגות  

moked@psagot.com  


