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 10:15-11:45ימי רביעי   : שנתי,פרטי הקורס

 מונטל-: ד"ר מיכל אחיעםשם המרצה

 : בתיאום מראששעות קבלה

michal.a.montal@gmail.com 

 
 תיאור הקורס:

לתמיכה מחקרית רחבה וניכרת הצלחה של טיפול זה  בשנים האחרונותהתנהגותי זוכה -הטיפול הקוגניטיבי
  התנהגותי. -. הקורס מיועד להקנות רקע תיאורטי וכלים בסיסיים לטיפול קוגניטיביוהפרעות במגוון בעיות

 התנהגותי, תוך כדי הדגמה על מקרים ותרגולים.-ילמדו עקרונות יסוד של גישת הטיפול הקוגניטיבי
 

 פרשיות לימודים:
 רקע היסטורי ומבוא

 המודל הקוגניטיבי, סכמות, מחשבות אוטומטיות, טעויות חשיבה

 המודל ההתנהגותי, התניה קלאסית ואופרנטית כבסיס

 עקרונות יסוד טיפוליים 

 טיפול: הערכה, המשגת מקרהבניית 

 הדרכה, ש.ב, ניטור עצמי-ברית טיפולית, פסיכו

: הבנייה קוגניטיבית, בניית מדרג, חשיפה, חיזוקים, הפעלה התנהגותית, CBTעקרונות וטכניקות התערבות 

 הסחות דעת, פתרון בעיות, מיומנויות חברתיות, הרפיה, נשימות.

 יישום לילדים הסובלים מחרדה

 טיפול ומניעת הישנותסיום 

 
 

 דרישות והרכב ציון הקורס 

 ( 10%נוכחות חובה והשתתפות פעילה בשיעורים.) 
 התנהגותי -הצגת מאמר בכיתה בנושא התערבות טיפולית המבוססת על עקרונות הטיפול הקוגניטיבי

(30%.) 
 הטיפול תכנון ותאור התערבות טיפולית המבוססת על עקרונות המשגת המקרה,  -מטלת סיכום

 .)60%התנהגותי )-הקוגניטיבי

 

  רשימת קריאה
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