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 ?בטיפול כרגעמה עובד 

 הקשר בין התערבויות המטפל לשינויים אצל המטופל

 תהליכים בשעה הטיפולית בסכמה תרפיה

 במכללה העירונית רעננה 51.9.51יום סדנא 

 פסיכולוג קליני בכיר –ר עופר פלד "ד: מנחה

 המרכז לסכמה תרפיה ישראלו CBT-ס ל"ביהמנהל 
 

. ון המטופללמצבים רגעיים בהם נת טיפוליות סכמה תרפיה מציעה מגוון התערבויות

אצל מפחיתות  בתוך השעה הטיפוליתמחקר חדשני ישראלי מדגים אילו התערבויות 

את העמדה המתנשאת , ת העמדה הנמנעת והמנותקתאידית יברמה המהמטופל 

, ומה מגביר את העמדה הבוגרת, את העמדה המבקרת ומענישה כלפי העצמי, והשתלטנית

 .השקולה והחומלת

ונתאמן בהתערבויות שנמצאו יעילות עם אוכלוסיית בסדנא נלמד מה עובד בטיפול 

השכיחה מבין , החוששים מדחייה ואובחנו בהפרעת אישיות הימנעותית, מטופלים נמנעים

 .הפרעות האישיות

 .דגמות ותרגולים של התערבויות סכמה תרפיה במצבים שונים בטיפולהסדנא תלווה בה

 

 CBT-ס ל"מנהל ביה, ומדריך מוסמך פסיכולוג קליני בכיר, ר עופר פלד"ד :על המנחה

בוגר התוכנית הבינלאומית להכשרת מטפלים . ישראל, והמרכז לסכמה תרפיה רעננה

 ISSTנשיאת , פרי יאנג וונדי בהרי'ג' בהנחיית דר, רזי'ג-ומדריכים בסכמה תרפיה ניו

ס לרפואה "בלימודי המשך בפסיכיאטריה בביה ,אילן-אוניברסיטת ברבמרצה . (היוצאת)

בות שימש שנים ר. בישראל CBT-ובמרבית תוכניות ההכשרה ב, א"באוניברסיטת ת

 .ח גהה"כאחראי על מסלול ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית בבי

אילן במחלקה -בר' הסדנא מבוססת על ממצאים מעבודת הדוקטורט של המנחה שנערכה באונ *
 Change processes in schema therapy treatment for clients diagnosed with": לפסיכולוגיה

avoidant personality disorder" 

 

 .28:85סיום  29:22התכנסות בשעה  25.9.29, יום חמישי  :מועד

 .במהלך יום הסדנא הפסקות קפה בליווי כיבוד קל           

 . 55קרן היסוד ' רח, המכללה העירונית רעננה: מיקום

 .חניה חינם בסמוך למכללה וברחובות הסמוכים            

  cbt.school.il@gmail.comח במייל יש למלא את טופס הרישום המצורף ולשלו: רישום

 29-4949092או בפקס   

 .9.9.29עד תאריך משלמים ל₪  292  -רישום מוקדם   : עלות

  .22.9.29החל מתאריך משלמים ל₪  892 -רישום מאוחר   

 .ק'את התשלום ניתן לבצע בהעברה בנקאית או בצ  

 school.com-www.cbtאו באתר  0899942-250 ,עירית: לפרטים נוספים
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 ______________: תאריך

 

 ?רגע בטיפולכמה עובד : סדנאל טופס רישום
 :פרטים אישיים

 נ /ז:  מין_______________ __________________________:שם משפחה____________________________________: שם פרטי

 _____________ :מיקוד________________________________________________: כתובת ___________________________.:ז.ת

 _____________________: מקצוע ____________________________@____________________________ל"דוא

 ____________________: פקס______________ _______:טלפון נוסף_________________________:טלפון נייד

 ___________________________________________________:י/פרט, אחר/ קליניקה פרטית : מקום עבודה

 
 :השכלה

 _______________________________________: בתחום_______________________   : תואר אקדמי הגבוה ביותר

 __________________________________________________________________________________: תארים נוספים
 

  :תיאור ניסיון טיפולי

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 
 ________________________________אחר   __ ; סכמה תרפיה __  ;CBT __: ניסיון בטיפול

 

 .9.9.29למשלמים עד תאריך ₪  292  -רישום מוקדם 

 .22.9.29מתאריך למשלמים החל ₪  892 -רישום מאוחר 

 

 (. י בחירתך/סמנ) ק 'צ/ עברה בנקאית אבקש לשלם באמצעות ה

 .חשבונית תשלח במייל חוזר. לאחר קבלת טופס הרישום ניצור עמך קשר להסדרת התשלום

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי . 8.9.29ניתן לבטל את הרישום ולקבל החזר כספי מלא עד תאריך 

 .יטול מצד המשתתפיםבגין בקשת ב

 

 4949092-29או בפקס  cbt.school.il@gmail.com נא לשלוח את טופס הרישום למייל 

 

 250-0899942: אדמיניסטרטיבית בטל. מ, לפרטים נוספים ניתן לפנות לעירית

 
___________________________ 

 חתימה                        
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