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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס נועד לתת הכרות אישית ומעמיקה עם הפילוסופיה ,התאוריה ,והטיפול ב-
 .CBTהעבודה בקבוצות הקטנות ,ההרצאות וחומר הקריאה כוללים נושאים של
תאוריה ,הערכה ,פורמולצית מקרה ,וטיפול .השיעורים בקורס יכללו הרצאות ,הצגות
מקרה ,דיונים ,וסימולציות טיפול .בנוסף ,בקורס גם תידון הערכה אמפירית של
טיפולים מתוך ניסיון לפתח חשיבה ביקורתית על עבודתנו הקלינית ועל חומר קריאה
בנושא.
הקורס אינו מכסה את כל התחום של טיפול קוגנטיבי -התנהגותי ומהווה קורס בסיס
לתחום זה של פסיכותרפיה.

תאור הקורס:
מהלך השיעורים :בקורס יעשה שימוש בהרצאות תוך שימוש במצגות ובשילוב של
מרצים אורחים .בחלק מהשעורים יעשה תרגול תוך שימוש בהצגות מקרה ומשחקי
תפקיד .לאורך השיעורים ישולוו תרגילי הגשה.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא

הרצאה/קבוצה/פגישה אישית

הכרות וציפיות ,מבוא לפסיכותרפיה
קוגניטיבית התנהגותית :רקע היסטורי
ורעיונות מרכזיים

קבוצות קטנות

אינטייק ופורמולציית מקרה
אינטייק ופורמולציית מקרה
מוניטורינג התנהגותי

קבוצות קטנות
קבוצות קטנות
קבוצות קטנות

חשיפה

קבוצות קטנות

חשיפה
הבנייה קוגניטיבית א'

קבוצות קטנות

הבנייה קוגניטיבית ב'

קבוצות קטנות

פורמולציית מקרה

הדגמת פורמולציית מקרה
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דרישות קדם:

אין

חובות  /דרישות  /מטלות**:
הגשת תרגילים לאורך הקורס ועבודת סיום בסופו

מרכיבי הציון הסופי:

הגשת תרגילים לארך הקורס ועבודה מסכמת
ביבליוגרפיה:

רשומה בתוכנית הקורס.
שם הקורס באנגלית:
-* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים
צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי
ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו
הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

