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 ד"ר גדעון אנהולט :שם המרצה
 

הקורס מיועד לסטודנטים בשלב הדוקטורט, ומטרתו העמקה תיאורטית ומעשית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי בהפרעות  :יעדי ההוראה

ק, האבחון והמדידה של חרדה. במסגרת הקורס נלמדים ומתורגלים ההמשגה והטיפול בהפרעות שונות. זאת משלב האינטיי

הסימפטומים וההפרעות השונות )בעזרת שאלונים וראיון מובנה(, דרך המשגת המקרה, תכנון טיפול מתאים, פסיכואדוקציה ועריכת 

חוזה טיפולי בו הסכמה על מטרת הטיפול והאמצעים להשגתה, ועד יישום התערבויות קוגניטיביות והתנהגותיות שונות, ובניית תכנית 

 . בקלטות ת הישנות סימפטומים. הפגישות יוקלטו וההדרכה תכלול צפייה משותפתלמניע

 

 חובות הקורס:

 על מנת להכין פגישות טיפוליות נוכחות וקריאה. 

 במידה והטיפול מצריך זאת )לדוגמא עכבישים במקרה של פוביה מעכבישים( ם/ אמצעים הכנת חומרי 

 גמא קשיי המטפל בנושאים החשובים לעבודה טיפולית(, הכנה לפגישות עבודה אישית על קשיים שעלולים להתעורר )לדו 

 טיפוליות ומפגשי הדרכה     

  ציון הקורס ייקבע על פי עבודה המהווה תיאור מקרה ומפרטת את התהליך, ההמשגה והשתנותה במהלך הטיפול, פירוט   

 ותכנית מניעת הישנות  התהליך הטיפולי, ההתערבויות השונות שנעשה בהן שימוש,תוצאות נקודות המדידה השונות, ותיאור      

 .הסימפטומים     
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