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 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

  

כל אחד מהנושאים ברשימה מטה יידון ראשית באופן תיאורטי ואח"כ באופן מעשי הן, באמצעות 

 תרגול מעשי בזמן השיעור ובעבודה שמרכיבה את הציון הסופי.דוגמאות שהמרצה יביא והן, באמצעות 

 

המשגת מקרה קוגניטיבית התנהגותית. ההמשגה יכולה להיות של בעיה אישית, ציון הקורס ייקבע על פי עבודה המהווה 

כל עוד יש חומר מספק  -בעיה של אדם אחר, או בעיה של דמות מוכרת )דמויות היסטוריות, ספרים, סדרות, סרטים(

  ממצאי מחקר הרלוונטיים להמשגה זו.להמשגה ולתיאור מפורט של הדמות. כמו כן תתבקש העמקה של 

קוגניטיבי הטיפול והיכרות  עם המטרתו העמקה תיאורטית נה ג' של התואר הראשון. הקורס מיועד לסטודנטים בש

תלמידים ילמדו על שלבי הטיפול השונים, ועל התערבויות קוגניטיביות התנהגותיות לבעיות מגוונות. מטרה . יהתנהגות

 .בהבנה ובטיפול בגישה זו קריטימרכזית של הסדנא היא לימוד המשגת מקרה קוגניטיבית התנהגותית, שמהווה גורם 



 דרישות הקורס:
 

 
 

 :נושאי הלימוד

 
 רשימת קריאה:

 

 
 
 

 ניטיבי התנהגותיעקרונות הטיפול הקוג

 זיהוי מחשבות אוטומטיות, כללים וגישות, אמונות ליבה -מרכיבי הטיפול הקוגניטיבי

 זיהוי המנעויות והתנהגויות ביטחון

 מודלים להפרעות שונות כגון פאניקה וחרדה חברתית

 לפסיכוזהיישום המודל הקוגניטיבי התנהגותי לבעיות ואוכלוסיות שונות כגון אימון מטא קוגניבי 

 המשגה קוגניטיבית התנהגותית למטופלים
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הדרישות הן קריאה, השתתפות   .חובה להיות עם מצלמה פתוחה אם הקורס יתנהל בזום, נוכחות חובה

המטלה שעל בסיסה יינתן הציון היא המשגת מקרה שיכולה להיות של פעילה, והגשת מטלה סופית. 

 קולנוע/ טלויזיה.הסטודנט/ית או של דמות ספרותית/ הסטורית/ 

במהלך העבודה יש לצייו את הרקע, סימפטומים, אבחנה, המשגה קוגניטיבית התנהגותית, והצעה לתכנית 

 טיפול שמתבססת על ההמשגה.

 


