
 

 הקורס תכנית 

 נושא תאריך מס' מפגש

 CBT 1-היכרות ומבוא ל 6/9 1

 ,המודל  CBT 2-מבוא ל 13/9 2

  חופשת חגים

 מבוא לטראומה בראיה קוגניטיבית התנהגותית 11/10 3

 אבחון ואבחנה מבדלת 18/10 4

 אבחון ושימוש בשאלונים 25/10 5

 עבודה מוטיבציונית 1/11 6

עבודה מערכתית, מבוא להמשגת מקרה, מבוא לעבודה  8/11 7

 מודולרית 

 מבוא לעבודה עם הורים 15/11 8

 : וויסות גופני1 מודולה 22/11 9

 : וויסות גופני, ביופידבק1מודולה  29/11 10

 קשיבות 6/12 11

  חופשת חנוכה

 ניתוח התנהגות ואקטיבציה -: וויסות התנהגותי2מודולה  20/12 12

 חשיפות -: וויסות התנהגותי2מודולה  27/12 13

 * טיפול בשינה והפרעות שינה 3/1 14

 וויסות  רגשי -3 מודולה 10/1 15

 וויסות רגשי -3מודולה  17/1 16

 ( וחרדת פרידהGAD* הפרעת חרדה מוכללת ) 24/1 17

 וויסות קוגניטיבי, מבוא -4מודולה  31/1 18

 (2וויסות קוגניטיבי, אתגור )גל  -4מודולה  7/2 19

 (3וויסות קוגניטיבי, מרחק מתבונן )גל  -4מודולה  14/2 20

 OCD-טיפול בספקטרום ה*  21/2 21

 * טיפול בחרדה חברתית 28/2 22

 עבודה נרטיבית: מבוא -5מודולה  7/3 23

 עבודה נרטיבית: העמקה -5מודולה  14/3 24

 עבודה נרטיבית: צלילה ואתגור -5מודולה  21/3 25



 
 

 חופשת פסח

 

 * עיבוד אבל והמודל הדו מסלולי 4/4 26

 ואובדנות* טיפול בדיכאון  11/4 27

 טיפול ממוקד מטרה 18/4 28

 בחירת מטופלים, אבחון והערכה  -הכשרה מעשית 25/4 29

 (1המשגת מקרה ) -הכשרה מעשית 2/5 30

 (2המשגת מקרה ) -הכשרה מעשית 9/5 31

  חופשת שבועות

 וויסות גופני -הכשרה מעשית 23/5 32

 וויסות התנהגותי -הכשרה מעשית 30/5 33

 וויסות התנהגותי  -הכשרה מעשית 6/6 34

 וויסות רגשי  -הכשרה מעשית 13/6 35

 וויסות קוגניטיבי  -הכשרה מעשית 20/6 36

 עבודה נרטיבית -הכשרה מעשית 27/6 37

 עבודה נרטיבית -הכשרה מעשית 4/7 38

 מניעת הישנות, סיכום ופרידה -6מודולה  11/7 39

 

 ההכשרה מהווה הזדמנות להכיר ולהתנסות בכלי חדש, אך אין לראות בה תחליף להדרכה פרטנית או קבוצתית על הטיפולים. *

לאתר )כולל מצגות ולינקים לקריאה נוספת( ודפים לעבודה עם המטופלים יחולקו למטפלים ויועלו  המפגשיםחומר המסכם את **

 . בסיום תוכנית ההכשרהשיהיה זמין למטפלים גם יעודי י

ובהסתמנויות  תחליף ללמידה מקיפה של השיטה ולכן מוצע להתמקד בעקרונות הטיפול בטראומה מהווההמוצעת אינה  ***התוכנית

 .הנוצרות בעקבותיה

 


