
            
 ( לשינוי אורחות חיים CBSקורס אסטרטגיות קוגניטיביות התנהגותיות )

 

 16/7/2018 –החוג לרפואת אורחות חיים 
 

 יעדי הקורס:
לימוד אסטרטגיות בסיסיות בגישה הקוגניטיבית התנהגותית לשימוש במרפאה בלווי לשינוי 

 אורחות חיים.
 
  טרות ודרכי לימוד:מ

 הלומד יחווה את ביטויי הקשר בין המחשבה, ההרגשה וההתנהגות  .1

לשימוש בעבודתו לקידום אורחות חיים  CBT -הלומד יתרגל כלים מעשיים מתחום ה .2

 בקרב מטופליו.

 הלומד יתרגל זיהוי של  מחשבה אוטומטית, עיוותי חשיבה וסווגן. .3

י לכיוון של חשיבה הלומד יתרגל טכניקות לאתגור חשיבה/קוגניציות  ליצירת שינו .4

 נכונה וריאלית להשגת מטרות לקידום אורחות חיים.

 הלומד יתרגל שימוש בטכניקות הרפיה מגוונות וילמד כיצד ליישמן בעבודתו .5

 חינוכיים הקשורים לשנוי אורחות חיים.-הלומד יתרגל שימוש בכלים פסיכו .6

 התנהגותיים -בעיות שמציגים מטופלים במונחים קוגניטיביים הלומד ימשיג .7

 הלומד יתרגל כלים לעיצוב התנהגותי לשינוי אורחות חיים בעבודתו במרפאה .8

 

 שיטות:

 (רופאים 20)עד הוראה בקבוצה קטנה  .1

 CBS -תרגול עצמי )של הלומד על עצמו( של כלים מעשיים מתחום ה .2

 אורחות חיים תוך יישום התכנים שנלמדו בקורספרויקט התערבות טיפולית לשינוי  .3

 הדרכה בזמן ההשתלמות על המקרים שהלומדים מלווים במרפאה .4

 שימוש במשחקי תפקידים .5

 למידה דרך סרטים .6

 שימוש בקלפים טיפוליים .7

 

 נושאי הקורס:

 עקרונות בסיסיים של הגישה - CBT/CBS מהו  .1

 המשגה קוגניטיבית  .2

 חשיבה אוטומטית ועיוותי חשיבה  .3

 אתגור החשיבה על ידי שאלות סוקראטיות ועוד. .4

 עיצוב התנהגותי לרכישת הרגל של פעילות גופנית. .5

6. CBT השמנה לטיפול ב 



            
7. CBT סטרסלטיפול ב 

8.  CBT לגמילה מעישון 

9. CBT אינסומניהטיפול בל 

 
 הקורס:שימות מ

 ניהול יומן: רגשות, מחשבות, התנהגות לאחר כל מפגש .1

התנהגותית להשגת שינוי רצוי הנבחר על ידי הכנת תכנית התערבות אישית  .2

 כל משתתף.

מטופלים לביצוע התערבות קוגניטיבית התנהגותית לשינוי  5הלומד יבחר  .3

 אורחות חיים ויקבל הדרכה על ביצוע ההתערבות ולווי במהלך הקורס.

 

 :המפגשיםומבנה מועדי 

בנין סאקלר, ב 2018דצמבר -שישי במהלך נובמבר שעות, בימי 4.5מפגשים בני  5

  28.12,  14.12,  30.11,  16.11,  2.11: אוניברסיטת תל אביב -הפקולטה לרפואה 

 שיעור תיאורטי – 8:30-9:45

 שיעור תיאורטי+ התנסות אישית – 10:00-11:15

 הדרכה על מקרים מהמרפאה – 11:30-13:00

 

 עלות הקורס:

 )מחיר מסובסד ( ₪  800

 

 מורי הקורס:

 עו"ס אירית גיל לב, ד"ר מרב סודרסקי

 meravtsur5@hotmail.com דר מרב סודרסקי 
, CBT, מדריכת מתמחים וסטודנטים. מומחית ומטפלת ב מומחית ברפואת המשפחה
למתמחים ומומחים במחלקה לרפואת משפחה בחיפה.  CBTמרכזת את תחום הוראת ה 

 עוסקת בהוראה בתחום רפואת אורחות חיים.

   gillev18@gmail.com אירית גיל לב
 עובדת סוציאלית, מומחית ומדריכה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי המוכרת ע"י איט"ה, 

"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת יהמדריכה ומלמדת בב ,בקליניקהמטפלת שנים רבות 
, מומחים ומתמחים במסגרת המחלקה לרפואת משפחה בטכניון, CBT/CBSומלמדת  חיפה

 חיפה.

 meravtsur5@hotmail.comדר מרב סודרסקי לפרטים והרשמה : 

mailto:meravtsur5@hotmail.com
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