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 הקורס מיועד להקנות את עקרונות הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי, העמדה הטיפולית, בסיס תיאורטי 
מיועד להעניק מיומנויות טיפול קוגניטיביות התנהגותית ומנגנוני השינוי. כמו כן, הקורס והמשגה, 

לבסוף, הקורס מיועד בטכניקות מרכזיות כגון, חשיפה, אקטיבציה התנהגותית, והבניה קוגניטיבית. 
  להעמקה במספר הפרעות, ובטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בהן.

  הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 

 וציפיות. מבוא .1
  
 2, 1פרקים  Cooperהתניות, חיזוק חיובי ושלילי ועונשים  .2

  
 20, 19פרקים  Cooperלמידה של התנהגויות חדשות, קליקר.   .3

  
4. Functional analysisקרה, דוגמת מ, Self registration Cooper  24פרק 

  
 Foa ,Craske, מאמר קלאסי של 4, 1פרקים David דוגמאות אישיות, חשיפה, עבודה אישית  .5

2008, 2014 
  

 9, 8, 6, 2מחשבות אוטומטיות קוגניציה ג'ודי בק, פרקים  .6
  

 11, 10בק  -רמת ביניים, ומחשבות יסוד .7
  

  8פרק  Barlowאקטיבציה התנהגותית  .8
  

 4פרק  OCD Barlowוטוקול פר .9
  

 1פרק  Barlowפרוטוקול פאניקה  .10
  

 סכמה של יאנג .11
  

 CBTהתנגדות ב  .12
  

 קונצפטואליזציה .13



  הקורסוהרכב ציון דרישות 

  נוכחות חובה. הציון יורכב משלוש מטלות:

איתור ומעקב אחר התנהגות עצמית בלתי רצויה במשך שבוע. קיום מוניטורינג עצמי  .1
 .עבור ההתנהגות. כתיבה של ניתוח פונקציונלי של ההתנהגות והצעות לטיפול

הרכה של מדרג חשיפה לפחד עצמי, תוך פירוט התנהגויות ביטחון ופחדי ליבה.  .2
 ביצוע של שלוש חשיפות מתוך המדרג.

המשגת מקרה קוגניטיבית התנהגותית על פי הגישה של בק. תיאור מפורט של  .3
  המקרה, שלושת הרמות הקוגניטיביות, ותוכנית טיפול.
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Treatment protocols:  

Treatments that work series. 
  

          
  

 
  
 
 

  


