סילבוס לקורס :יסודות ועקרונות C.B.T, 86354.1.1
שם המרצה :טרכטינגוט יצחק
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר ב
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דרישות קדם:

לא

מטרות  /תוצרי
למידה:

הטיפול ההתנהגותי – קוגניטיבי  )CBT (Cognitive Behavior Therapyהינו גישה טיפולית השמה דגש על התנהגותו
מחשבותיו ורגשותיו של האדם  ,מדגישה את כוחותיו כבסיס לשינוי .הטיפול מבוסס על גישות תיאורטיות מוכחות ,תוך
התייחסות אל האדם בסביבתו הטבעית .הגישה המודרנית האינטגרטיבית של  ,CBTמיועדת להעצמת האדם תוך שימוש
במודלים יישומיים בטפול תוך הקניית ידע ומיומנויות המאפשרות לאדם להתמודד עם מצבי לחץ ,מחשבות מפריעות ורגשות
מכאיבים )כמו :מודל שליטה עצמית ותושייה נלמדת ,עבודה על וויסות רגשי ,חרדה ,דיכאון(.
הגישה מבוססת על תיאוריות מחקריות עדכניות ומציעה דרכי התערבות לסיוע עבור אנשים הסובלים מבעיות רגשיות או
נפשיות .זוהי גישה מקובלת ומוכרת לטיפול נפשי ,והיא מיושמת בחברה ,לצד הטיפולים הדינמיים הפסיכואנליטיים .בבסיס
השיטה מוצבים כמה עקרונות יסודיים ,והם :הגדרת מטרות ממוקדות ,הגברת האקטיביות של המטופל ,שילוב של שיטות
מעשיות להירגעות ,שינוי דפוסי אמונה והתנהגות על ידי שיחה ותרגול מעשי ,זיהוי מנגנונים אוטומטיים מעכבים ונטרולם ומעקב
אחר התקדמות המטופל.
הקורס יעסוק בעקרונותיה של גישה טיפולית זו ,והכרה תיאורטית של דרכי יישום של התיאוריה בתהליך טיפולי .המשתתפים
ילמדו על כלי תשאול ,אבחון ,רישום ומעקב הנדרשים למטפל ההתנהגותי ,ועל דרכי השילוב של טכניקות הטיפול הדינמי
בתהליך .C.B.T.כמו כן ,המשתתפים יכירו את יתרונותיה וחסרונותיה של השיטה הקוגניטיבית התנהגותית ,וילמדו להבדיל
בינה לבין הפסיכואנליזה ,וכן בינה לבין שיטות טיפול נוספות.
התערבות התנהגותית קוגניטיבית עם ילדים הינה מאתגרת וייחודית ודורשת מהמטפל לתרגם את עבודתו לשפתם של
ילדים ,תוך שימוש בטכניקות המשלבות משחק ויצירה וכו' .בקורס ילמד רקע תיאורטי בסיסי בגישה תוך דגש על יישומו עם
ילדים ובני נוער ויינתנו תרגילים להתנסות בחומר הנלמד.

תיאור הקורס:

הקורס הנו תיאורטי בלבד ונועד להכרת הגישה הקוגניטיביתהתנהגותית בלבד .הוא אינו עוסק בלימוד מעשי של פרקטיקות
ואינו מכשיר להיות מטפל.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

• עקרונות הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית.

2

• השוני של הגישה מגישות אחרות.

3

• איסוף מידע ,המשגה והיפותזת עבודה.

4

• הגדרת מטרה .

5

• שלבי ההתפתחות בגישה התנהגותית קוגניטיבית לאורך הדורות

6

התניה קלאסית ,התניה אופרנטית ולמידה חברתית.

7

• התנהגות בתוך ההקשר הסביבתי ,:עקרונות עריכת תצפית התנהגותית איסוף מידע ושימוש בחיזוקים
• דור שני :גישות קוגניטיביות והחיבור עם ההיבטים ההתנהגותיים )ה –  Cשב  .(CBTהכרות עם המודלים הקוגניטיביים

5

• שלבי ההתפתחות בגישה התנהגותית קוגניטיבית לאורך הדורות

6

התניה קלאסית ,התניה אופרנטית ולמידה חברתית.

7

• התנהגות בתוך ההקשר הסביבתי ,:עקרונות עריכת תצפית התנהגותית איסוף מידע ושימוש בחיזוקים

8

• דור שני :גישות קוגניטיביות והחיבור עם ההיבטים ההתנהגותיים )ה –  Cשב  .(CBTהכרות עם המודלים הקוגניטיביים
להבנת התנהגות האדם :סכמות חשיבה ,טעויות חשיבה ,הפרכה של מחשבות אוטומטיות ,דרכי ויסות רגשות ,תכנון
התנהגות.

9

• התאמת דרכי ההתערבות לילדים

10

• נוירופסיכיאטריה  טיפול  REBT,הגברת מוטיבציה,

11

• נשימות הרפיות ומיקוד קשב

12

• טיפול בהפרעות שונות בגישת   CBTהפרעות שינה ,הפרעות אכילה ,הפרעות חרדה ודיכאון PTSD, ,טיפול מציאותני,
טיפול ב – ADHDשיעורי מיומנויות ,ועוד.

חובות הסטודנט
בקורס:

• נוכחות והקשבה פעילה בשיעורים 10%
• מטלת אמצע :פרזנטציה הקשורה לגישת  CBTוניתוחה לאור החומר הנלמד 20%
• עבודת גמר70% :

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב
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