
 
 

רפואת שינה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי 
 לאינסומניה בילדים ובמבוגרים

 
 ציון-: פרופ' תמר שוחט, ד"ר מירב כהןייעוץ אקדמי
 כוכב בן הרושגב' : רכזת הקורס

: ד"ר ריבה טאומן, פרופ' תמר שוחט, פרופ' צוות היגוי
, ד"ר רחל דהן, ד"ר מירב כהן ציון, ד"ר אורנה צ'ישינסקי

 כוכב בן הרושגב' ליאת טיקוצקי, יונתן קושניר, ד"ר 
 

 רקע
רפואת השינה עוסקת בהיבטים פיזיולוגיים והתנהגותיים 

בהפרעות שינה, אולם בעוד הפרעות שינה פיזיולוגיות 
מאובחנות במסגרת מעבדות ומרכזים לרפואת שינה, 

נם מקבלים מענה במסגרות ההיבטים ההתנהגותיים אי
הטיפוליות הקיימות. הפרעות התנהגותיות בשינה ובראשן 
אינסומניה )נדודי שינה( נפוצות מאד ובעלות השלכות על 

תפקודם הפיזי, התנהגותי ונפשי של ילדים ומבוגרים. 
למרות זאת, במרבית מסלולי ההכשרה במקצועות הקליניים 

טפלים רבים נחשפים לא ניתנים קורסים בתחום זה ועל כן מ
 לנושא רפואת השינה באופן מינימלי אם בכלל. 

הקניית ידע נרחב בתחום רפואת השינה  :מטרות הקורס
וכלים לטיפול בהפרעות שינה ממקור התנהגותי וקוגניטיבי, 
לרבות אינסומניה והפרעות בתזמון שינה בילדים, מתבגרים 

 ומבוגרים. 
 

 אוכלוסיית יעד
ם בדרגת מ.א. ומעלה במקצועות הקורס מיועד למטפלי

רפואה, לרבות רופאים, פסיכולוגים, -הרפואה והפארא
אחיות, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, קלינאי 

תקשורת, מטפלים באומנויות ומטפלים בדיסציפלינות 
נוספות, המעוניינים להרחיב ידע תיאורטי ולרכוש כלים 

במסגרת  התנהגותי בבעיות שינה-לטיפול קוגניטיבי 
 עבודתם הקלינית.

 
 * מבנה ומשך התוכנית

התוכנית מורכבת מפרקי מבוא ורקע תיאורטי מעמיק 
בתחומי רפואת השינה, והכשרה בטיפול קוגניטיבי 

התנהגותי באינסומניה במבוגרים ובבעיות שינה על רקע 
מפגשים אשר יתקיימו  20התנהגותי בילדים. הקורס כולל 

 שעות. 80, סה"כ 8:30-12:00בימי שישי בין 
 
 

 דרישות הקבלה
תואר מ.א. ומעלה ועיסוק בטיפול קליני במקצועות הרפואה 

 והפארא רפואה. 
 

 דרישות הקורס
בסיום הקורס יתקיים מבחן על החומר הנלמד. כמו כן 

מקרים של טיפול  2סטודנטים יתבקשו להציג בכתה 
את בהפרעות שינה במסגרת עבודתם הקלינית, ולהגיש 

תיאורי המקרה בכתב, על פי הנחיות מפורטות שיינתנו 
 במהלך הקורס.  

 
 משך התכנית

 , ו', אחת לשבוע בימי בקמפוס הנמל מפגשים 20יתקיימו 
 . 12:00 - 8:30, בין השעות 5.1.2018 תאריךהחל מ
 שעות לימוד אקדמיות. 80סה"כ 

 
 תעודה

 עם סיום הקורס הסטודנטים יקבלו תעודה מטעם החברה
הישראלית לחקר השינה של ההסתדרות הרפואית בישראל 
)הר"י(, ומטעם היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי 

 הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. 
כחבר צטרף לחברה לחקר השינה מסיימי הקורס יוכלו לה

נלווה או כחבר מן המניין על פי מידת העיסוק שלו/ה בתחום 
 השינה.

 
 והמנחיםצוות המרצים 

פרופ' , דנה פישר ד"ר ,פרופ' תמר שוחט ,ד"ר תמר עציוני
 ,פרופ' גיורא פילר ,פרופ' אורנה צ'ישינסקי, איריס חיימוב
זהבה ד"ר  ,ד"ר עדי גונן ,ירב כהן ציוןד"ר מ ,ד"ר רחל דהן

ליאת ד"ר  ,ד"ר מיכל קאהן, ד"ר אילנה הירסטון ,מוקד
ד"ר עופרה  ,ד"ר אייל בן מאיר ,גב' אפי ליבנה ,טיקוצקי

 ד"ר דינה כהן. ,פלינט ברטלר
 

 דמי הרשמה
100 ₪ 

 
 שכר לימוד

 לשנת תשע"ח₪  4750
 
 
 
 פתיחת הקורס תלויה במספר הנרשמים*
 

 

 לכבוד

 היחידה ללימודי המשך 

 בריאותהרווחה וה מדעיהפקולטה ל

 אוניברסיטת חיפה

 31905חיפה 

 

 טופס הרשמה

 רפואת שינה
  

 שם פרטי_____________    ______________ משפחהשם 

 ז / נ    מין   ___ / ___/ תאריך לידה ___

 מס' ת.ז. )כולל ספרת ביקורת( 

 

 

 ____________________________________  כתובת פרטית

 _______ _מיקוד   _________ישוב ____________________

 __________________ טלפון נייד  _______________ טלפון

 דואר אלקטרוני ___________________________________

 _______________  טלפון  ________________ מקום עבודה

 ______ שנות ותק     וע )פרט(____________________מקצ

  _____________  לי הגבוה ביותר שקבלת?אמהו התואר הפורמ
 ______שנות ותק   ____________________ תפקיד הנוכחי

 
 לתוכנית סמסטריאלית.  ש"ח 100 מצ"ב דמי הרשמה בסך

 בהמחאה לפקודת אוניברסיטת חיפה.     

 (:  אקספרס ואמריקן דיינרס למעט) בכרטיס אשראי     

  __________סוג  _________ 

      ת. זהות: _________________  על שם: _______________

 __: _____הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3   ____ /_תוקף  ___

 מספר:

 
 

 הובא לידיעתי, כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים 
 שלא נתקבלו או שביטלו את הרשמתם.

 
____________________ חתימה ____  ____/ ____/ תאריך



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 אוניברסיטת חיפה
 בריאותהרווחה וה מדעיהפקולטה ל

 היחידה ללימודי המשך
 

 
 

רפואת שינה וטיפול 

קוגניטיבי התנהגותי 

 לאינסומניה 

 בילדים ובמבוגרים

 

 
 

 פרטים והרשמה

 

 ידי פניה בכתב אל:-על
 היחידה ללימודי המשך, 

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 
 31905אוניברסיטת חיפה, חיפה 

 04-8249957, 04-8240801בטלפון: 
 04-8249873בפקס: 

 draize@univ.haifa.ac.ilבדוא"ל: 

 או אישית:
 אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול,

 .701, חדר 7 קומה
 .08:00-13:00ה' בין השעות -ימים א'
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