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 ?ומתי? עם מי? מה עושים

 מערכתית גישהסכמה תרפיה ו, ראיון מוטיבציוני, CBT-ב התערבויות אינטגרטיביות

 בהתאם לשלב השינוי בטיפול 

 21-21.1.21, ר עופר פלד"סדנא בהנחיית ד

-המודל הטראנס. השלב בו נמצא המטופל במעגל השינוי מהווה גורם מרכזי בניבוי הצלחת הטיפול

סקה ודיקלמנטה מגדיר מאפיינים של שלבי השינוי ומהווה בסיס להתאמת 'תיאורטי של פרושצ

איך עובדים עם מטופלים שמכחישים את . התערבויות טיפוליות לכל שלב בו נמצא המטופל

איך מניעים תהליך עם מטופלים אמביבלנטים המתקשים ? קם בשימור הבעיותבעיותיהם ואת חל

ואיך עוזרים ? מה עושים כמתרחשים בטיפול התקדמויות ונסיגות? להתחייב לתהליך השינוי

כמטפלים אנחנו עשויים להתלבט ? למטופלים לשמר את הישגי הטיפול ולהכלילם למצבים עתידיים

. ית מסוימת וכיצד להתאימה לשלב שבו נמצא המטופל הספציפימתי נכון לבחור בהתערבות טיפול

אינטגרציה של התערבויות מקשת של גישות טיפוליות , בהתאם לשלבי השינוי, זו נציע אבסדנ

(CBT ,גישה מערכתית, סכמה תרפיה, ראיון מוטיבציוני )במטרה להגביר את יעילות הטיפול . 

זו תהווה הזדמנות לתרגל הלכה למעשה עמדה אינטגרטיבית וגמישה של עבודת המטפל  סדנא

 .והיא מתאימה למטפלים מנוסים העוסקים באינטגרציה של גישות טיפוליות

 . 241דרך נמיר , סמינר הקיבוצים ברמת אביבסדנא בת היומיים תתקיים בה :מיקום ומועדים

  .פיטריה צמודהלמעוניינים ק, באולם עמדת קפה ועוגיות

 !!(נא לדייק, 01:00התכנסות משעה ) 01:10-24:41בין השעות  21.1.21ביום חמישי 

 01:10-21:41בין השעות  21.1.21וביום שישי 

 12.3.21מ לרישום מוקדם עד תאריך "כולל מע₪  110  :ליומיים סדנא עלות

 2.1.21מ לרישום מאוחר החל מתאריך "כולל מע₪  010    

, מנהל המרכז לסכמה תרפיה רעננה, פסיכולוג קליני מדריך מוסמך ר עופר פלד"ד: על המנחה

מדריך   .קהילה קמפוס רעננה וקמפוס לב השרון, משפחה, פרט CBT-ס ל"מנהל בביה. ישראל

פרי יאנג וונדי 'ג ר"דבהנחיית , ב"תוכנית ההכשרה בארהבוגר . בסכמה תרפיהו CBT-מוסמך ב

מרצה בלימודי המשך . (ISST)ל לסכמה תרפיה "החברה הבינ עבר שלה לשנשיא, בהרי

דוקטור לפסיכולוגיה . CBTא ובתוכניות הכשרה למטפלי "ת 'ס לרפואה באוני"בפסיכיאטריה בביה

 ,חקר את יעילות ההתערבויות בסכמה תרפיה בהפרעת אישיות הימנעותית, אילן-בר 'קלינית מאוני

 .ח גהה"ל ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית בבישימש שנים רבות כאחראי על מסלו
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 לסדנא בסמינר הקיבוצים ברמת אביבטופס הרשמה 

 ?ומתי? עם מי? מה עושים

 סכמה תרפיה וגישה מערכתית, ראיון מוטיבציוני, CBT-התערבויות אינטגרטיביות ב

 בהתאם לשלב השינוי בטיפול 

 21-21.1.21, ר עופר פלד"סדנא בהנחיית ד

 

 _____________________________: שם משפחה_______   ________________: שם

: כתובת מייל
__________________________________________________________________ 

 __________________________: נוסף טלפון_________   ______________:טלפון נייד

 __________: מיקוד____ ________________________________:כתובת למשלוח דואר

  __________________________תחום טיפול__________________________   : מקצוע

 

 :אמצעי תשלום

 אשראי העברה בנקאית או כרטיס כרטיס : באמצעות

   12.3.21עד תאריך ( מ"כולל מע)₪  110: רישום מוקדם

 2.1.21ך מתארי( מ"כולל מע)₪  010: רישום מאוחר

 .לא יהיה החזר כספי בשל ביטול 2.1.21מתאריך . החזר מלא 12.3.21עד תאריך : מדיניות ביטול

 

?  סדנאכיצד נודע לך על ה
__________________________________________________________________ 

הערות 
__________________________________________________________________ 

 

 :אלמלא וחתום את טופס הרישום יש לשלוח 

cbt.school.il@gmail.com 3131112-01: או לפקס 

 011 – 1411 331עירית : להסדרת תשלום

 .קבלה ומידע נוסף במייל/חשבונית מסבחתימתי אני מאשר קבלת 

 

 ____________________     :חתימה______________                                           :תאריך

mailto:cbt.school.il@gmail.com

