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 ייעוד ההוראה:

מטרת הקורס הינה הקניית חשיבה אינטגרטיבית וארגז כלים לטיפול בילד ולהדרכת הורים. 
הסטודנטים ילמדו להמשיג ולאבחן הפרעות פסיכולוגיות ברמת הפרט וברמה משפחתית 

מערכתית תוך שילוב אסטרטגיות מערכתיות וקוגניטיביות התנהגותיות לצורך טיפול פסיכולוגי. 
קוגניטיבית גש על הקשר בין אבחנה פסיכיאטרית להתערבות טיפולית יושם דבסמסטר הראשון 

. בסמסטר פוסט טראומה והפרעות התנהגותאבל, חרדה, הפרעות בטיפול בדיכאון,  התנהגותית
השני נדון במאפייני הגישה הטרנס דיאגנוסטית לטיפול פסיכולוגי. ידונו רכיבי שינוי מעבר לגישה 

יטיבי התנהגותי אינטגרטיבי. בנוסף, ילמדו כלי התערבות ספציפית ומודלים לטיפול קוגנ
הסטודנטים יפתחו את יכולת קבלת ההחלטות מהו המבוססים על הגישה המשפחתית מערכתית. 

סוג ההתערבות הרלבנטי בהתאם לתכנים שילמדו ולידע קודם בפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה. 
 קרי, להציג מקרים ולהשתתף במשחקיהסטודנטים יתבקשו לקרוא ולהציג חומר תיאורטי ומח

 תפקיד.
 

 פרשיות לימודים
 

 עקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי
 טיפול קוגניטיבי כטיפול אינטגרטיבי

 מאפייני הטיפול הקוגניטיבי בילדים ומתבגרים
 טכניקות התערבות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בדיכאון ואובדנות
 קוגניטיבי התנהגותי באבל טיפול

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחרדה כללית
 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בהפרעות התנהגות
 גישה טראנס דיאגנוסטית לאבחון וטיפול
 רכיבי שינוי מעבר לשיטת טיפול ספציפית

 פרעות רגשיותהפרוטוקול המאוחד לטיפול בה
 הדרכת הורים, קשר בין ההפרעה להקשר המשפחתי מערכתי

 משפחתיות במגוון הפרעות -התערבויות קוגניטיביות
 

:הקורס והרכב ציון דרישות  
 סמסטר א:

5%נוכחות חובה והשתפות פעילה   
10%הצגת חומר תאורטי בכיתה   

40%עבודה מסכמת   
 

 סמסטר ב
 

5%נוכחות חובה והשתפות פעילה   
20%הצגת חומר תאורטי בכיתה   

30%עבודה מסכמת   
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