
 
 CBT-ל ס"ביה 

 קהילהמשפחהפרט 

 השיבולים צור משה' רח( ח פרדסיה"בי)קמפוס לב השרון   57קרן היסוד ' רח( מכללה עירונית)קמפוס רעננה : לימודים
 270-0899942עירית ,אדמיניסטרטיבית. מ  270-0007222פלד  עופרר "ד: ס"נהל ביהמ

 29-4949092: פקס  8272220אבן יהודה  9225. ד.ת: מען למכתבים
  cbt.school.il@gmail.com: מייל www.cbt-school.com : אתר

           11.40.11 

 9102 אביב – תרגול מיומנויותהדרכה ו –סכמה תרפיה למתקדמים 
 ר עופר פלד"בהנחיית ד

מענה למטפלים בוגרי קורס מקיף לתת סדרת המפגשים בסכמה תרפיה למתקדמים מיועדת 

 .התערבויות הטיפוליותהשימוש במיומנויות לתרגל ולהרחיב את המעוניינים  בסכמה תרפיה

עבודה על מקרים טיפוליים של משתתפי יושם דגש על התנסויות מעשיות באמצעות  מפגשיםב

והתנסויות , משחקי תפקידים, חברי הקבוצהי המנחה ו"הדגמות שיבוצעו עהסדנא תוך ביצוע 

תהליך הלמידה יתבסס על מעברים בין . הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. בקבוצות קטנות

 . והפעלת התערבויות מותאמות מודים ושלבי הטיפולהמשגה תיאורטית ליישום קליני 

אפיון , סגנונות ההתמודדות, הסכמות ,הצרכים עמיק את תהליכי הזיהוי שלמפגשים נבמסגרת ה

לצד העמקת הקשר הטיפולי , חוויתיות והתנהגותיות, יטיביותגנשימוש באסטרטגיות שינוי קוהמודים ו

 .'קונפרונטציה אמפטית'ו' מתקנת הורות חלקית'באמצעות 

 נספרות כחלק משעות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה תרפיה אינןשעות ההשתפות בסדנא * 

 

קרן היסוד ' רח, מכללה עירונית) CBT-ס ל"הסדנא תיערך בקמפוס רעננה של ביה :מיקום ומועדים

בתאריכים מפגשים  8, שעות אקדמיות בכל מפגש 2, 14:44-13:24בין השעות  'בבימי ( רעננה 57

  .סיום 15.9.11, 14.9.11, 2.9.11, 35.7.11, 34.7.11, 12.7.11, 9.7.11, 31.0.11 :הבאים

 

להציג תעודה יש . מטפלים ומדריכים, הסדנא מיועדת רק לבעלי ניסיון בסכמה תרפיה :רישום וקבלה

ולאחר  15.0.11לנרשמים עד תאריך ₪  1144 עלות הסדנא.של בוגר קורס מקיף בסכמה תרפיה

 !!בלבד 15.0.11ביטול השתתפות יזכה בהחזר כספי עד תאריך . ₪ 3144 תאריך זה העלות היא

 .היעדרויות מחלק מימי הסדנא אינן מזכות בהחזר כספי

   cbt.school.il@gmail.comס "למייל ביהיש למלא את טופס הרישום ולשלוח 

 . 473-3011982התקשר לעירית ניתן ל ולרישום פרטים נוספיםל

 !!פתיחת הסדנא מותנית במספר המשתתפים 

 

לסכמה  והמרכז CBT-ס ל"ביהמנהל , ומדריך מוסמך פסיכולוג קליני בכיר עופר פלד ר"ד :על המנחה

-בוגר התוכנית הבינלאומית להכשרת מטפלים ומדריכים בסכמה תרפיה ניו. ישראל, תרפיה רעננה

בלימודי המשך בפסיכיאטריה  מרצה. לשעבר ISSTנשיאת , בהרי וונדיפרי יאנג 'ג' בהנחיית דר, רזי'ג

 ורקטדו. בארץ CBTבתוכניות המובילות להכשרת מטפלי ו א"ס לרפואה באוניברסיטת ת"בביה

יעילות ההתערבויות תהליכי השינוי וחקר את , אילן-אוניברסיטת ברלפסיכולוגיה קלינית מטעם 

על מסלול ההתמחות שנים רבות שימש כאחראי . הימנעותיתבסכמה תרפיה בהפרעת אישיות 

 .במרכז לבריאות הנפש גההבפסיכולוגיה קלינית 
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 מיומנויותתרגול הדרכה ו, סכמה תרפיה למתקדמים –טופס רישום 

 
 _______________________שם פרטי  _______________________שם משפחה 

 ______מיקוד_________________  יר ע _________________________ כתובת

 _________________________________________ (:בכתב ברור) E-mailכתובת 

 _________________טלפון נייד    __       טלפון בבית

  ______________התמחות  ________________מקצוע  _________________ז.ת

 ______________________תפקיד______________________ מקום עבודה עיקרי 

 _______________________ בתחום    .PhD/M.A./B.A  השכלה אקדמית רלוונטית    

 __________________________מכללת / מאוניברסיטת 

 חלקי/  לא/כן :   סכמה תרפיהניסיון קליני בטיפול       לא/ כן :    תרפיה ידע תיאורטי בסכמה

 __________________________________ אצל "קורס מקיף בסכמה תרפיה"תי למד

  _____________סיימתי את הקורס בתאריך 

  מקיף בסכמה תרפיהקורס יש לצרף העתק מתעודת סיום 

  cbt.school.il@gmail.com ס "למייל ביה את המסמכים יש לשלוח
הקבלה , תנאי הרישום. קבלה באמצעות המייל/ת קבלת חשבוניות מס/בחתימתי אני מאשר

 . ומדיניות ההחזר הכספי ידועים ומקובלים עלי
 
 
 
 

 __________________חתימה__________                                                תאריך
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