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מכון חרוב ומרכז טוני אלישר של עמותת שק"ל מודיעים על השתלמות 
ייחודית למטפלים בילדים ומבוגרים עם מוגבלות נפגעי התעללות 

.TF-CBT :בנושא
 

מודל הטיפול
טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוקד טראומה (TF-CBT) הוא מודל טיפול מבוסס ראיות, 

שנועד לסייע לילדים, מתבגרים ומשפחותיהם להתגבר על ההשפעות השליליות של חוויה 
טראומטית. שיטה זו הוכחה כיעילה לטיפול לאחר אירועי טראומה כולל טראומה מינית. 

השיטה עברה התאמה ספציפית לטיפול במטופלים נפגעי התעללות עם מוגבלות 
והטיפול הוא קצר מועד. 

קהל היעד: 
מטפלים מוסמכים, עם ניסיון מוכח של שנתיים מינימום בטיפול קליני, בילדים ואנשים 

עם מוגבלות.

מועד תחילת ההשתלמות:
1 במרץ 2020

מנחה הקורס והמרצה: 
ד"ר פורטו בן-הראש, פסיכיאטר, מנהל קליני, המרכז לילדים ומתבגרים לאחר טראומה. 
היחידה לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר ע"ש הרמן דנה, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים.

מבנה הקורס ומיקום המפגשים
18 מפגשים סך הכול: 3 מהם מפגשי למידה מרוכזים יתקיימו בקמפוס חרוב לילדים ו-15 הם 

מפגשי הדרכה באמצעות למידה מרחוק שיתקיימו במכון חרוב בירושלים ובשק"ל בבאר שבע.

עלות ההשתתפות בקורס: 700 ₪

דרישות הקורס 
� ההשתתפות בקורס מותנית בראיון קבלה ובתשלום

� התחייבות לטפל בלפחות 2 מטופלים נפגעי התעללות והזנחה שמתאימים לשיטת הטיפול
� להציג את הטיפולים בהדרכות הקבוצתיות 

� השתתפות בלפחות 80% מהמפגשים

אופן קבלה:
1. יש לשלוח קורות חיים לנעמי גוטמן ראש אגף פיתוח ופרויקטים מכון חרוב

nomig@haruv.org.il     
     לבירורים נייד: 0526208137

2. מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון קבלה

מועד אחרון להגשת מועמדות 10 בפברואר 2020

עם סיום הקורס תוענק תעודה לעומדים בדרישות הקורס מטעם מכון חרוב

(TF-CBT) טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוקד טראומה בילדים ומבוגרים עם מוגבלות

ימי ראשון
 במועדים 
הבאים:
29.3; 19.4;
3.5; 17.5; 
31.5; 28.6;
12.7; 26.7; 
6.9; 11.10; 
25.10; 8.11; 
15.11; 29.11; 
6.12

מפגשי הדרכה  10:30 - 09:00
קמפוס חרוב לילדים, הר הצופים, ירושלים ושק"ל באר שבע
הדרכה קבוצתית על טיפולים בTF-CBT. הלמידה למשתלמים 

.vido conference מהדרום תתבצע מרחוק באמצעות

יום ראשון
1.3.20

יום שני
23.3.20

יום שני
14.6.20

מפגש למידה  14:00 - 09:00   
קמפוס חרוב לילדים, הר הצופים, ירושלים

מושגי יסוד בהפרעה פוסט טראומתית ובהתאמת הטיפול לילדים 
ואנשים עם צרכים מיוחדים מבוא לטיפול ממוקד בטראומה.

מפגש למידה  14:00 - 09:00   
קמפוס חרוב לילדים, הר הצופים, ירושלים

.TF-CBTעבודה שיטתית על המודולות השונות של ה

מפגש למידה  14:00 - 09:00   
קמפוס חרוב לילדים, הר הצופים, ירושלים

העמקה הידע הטיפולי וסוגיות וקשיים שעלו לאורך ההתנסות הקלינית.


