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 2022 פברואר –מיומנויות בסכמה תרפיה מקוון קורס 

 קליני בכיר  פסיכולוגעופר פלד  ד"ר :מנחה

 
 קורס מיומנויות בסכמה תרפיה 

מענה  סדרת המפגשים בקורס מיומנויות למתקדמים בסכמה תרפיה מיועדת לתת  

המעוניינים לתרגל ולהרחיב את מיומנויות   למטפלים בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה

 השימוש בהתערבויות הטיפוליות.

הקורס כולו חוויתי ומבוסס על התנסות מעשית. בכל מפגש יוצג מקרה טיפולי ע"י  

ביצוע הדגמות שיבוצעו ע"י המנחה וחברי הקבוצה, משחקי הסדנא, ממנו נצא למשתתפי 

תפקידים, והתנסויות בקבוצות קטנות. הקבוצה תהווה מרחב הדרכה ותרגול. תהליך  

הלמידה יתבסס על מעברים בין המשגה תיאורטית ליישום קליני והפעלת התערבויות  

 מותאמות מודים ושלבי הטיפול. 

נעמיק את תהליכי הזיהוי של הצרכים, הסכמות, סגנונות ההתמודדות,  במסגרת המפגשים 

ושימוש באסטרטגיות שינוי קוגניטיביות, חוויתיות והתנהגותיות,   , המשגה,אפיון המודים

 לצד העמקת הקשר הטיפולי באמצעות 'הורות חלקית מתקנת' ו'קונפרונטציה אמפטית'.

 

עות ההדרכה להסמכה מלאה בסכמה  נספרות כחלק מש אינן * שעות ההשתפות בסדנא 

 תרפיה

 קורס המיומנויות אינו מוכר לגמול השתלמות ** 

 

קישור למפגשים ישלח במייל  . בזוםיערך קורס ה :לקורס המיומנויות מיקום ומועדים 

  לנרשמים. 

 
לאורך  שעות אקדמיות בכל מפגש,  3, 10:00-12:30' בין השעות הבימי  המפגשים יתקיימו

,  31.3.22, 24.3.22, 10.3.22, 3.3.22, 24.2.22 ,17.2.22 מפגשים בתאריכים הבאים: 7

 . רזרבי למקרה של שינוייםכתאריך  28.4.22ך תארי את אנא שמרוסיום.  7.4.22

 

 



 
 CBT-ל ביה"ס 

 קהילהמשפחהפרט 

 קמפוס מקוון )באמצעות הזום( קמפוס לב השרון )בי"ח פרדסיה(  קמפוס רעננה )מכללה עירונית( לימודים: 
 052-2499683עירית  מ. אדמיניסטרטיבית,  052-2225113עופר פלד ד"ר מנהל ביה"ס: 

 09-8989291פקס:   4281000צור משה  266 ת.ד.ד"ר עופר פלד מען למכתבים:                        
   cbt.school.il@gmail.comמייל:  www.cbt-school.com אתר:                                    

 

 תנאי קבלה ורישום: 

יש להציג תעודה של  בוגרי קורס מקיף בסכמה תרפיה. ל  רקמיועד  קורס המיומנויות 

 בוגר קורס מקיף בסכמה תרפיה.

מדריכים בעלי ניסיון בגישת טיפול זו, מוזמנים להצטרף ולהרחיב את מיומנויות  מוסמכים ו

 וההדגמה של התערבויות טיפוליות.  ההדרכה 

 עלויות:

 ₪ כולל מע"מ.  1,900 –  10.2.22רישום מוקדם עד תאריך 

 ₪ כולל מע"מ. 2,100 – 11.2.22רישום מתאריך 

ניתן יהיה לקבל החזר כספי בעבור ביטול הרישום  כיוון שמועד פתיחת הקורס קרוב, לא  

   לקורס מיומנויות.

 cbt.school.il@gmail.comיש למלא את טופס הרישום ולשלוח במייל לכתובת  

 052-2499683לפרטים נוספים ניתן לפנות לעירית, 

 מותנית במספר המשתתפים !!  קורספתיחת ה

 

פסיכולוג חינוכי מומחה,  , ומדריך מוסמך פסיכולוג קליני בכיר עופר פלדד"ר  מנחה :

. יו"ר איט"ה  , להכשרת מטפלים ומדריכיםרעננה, ישראלמנהל המרכז לסכמה תרפיה 

מנהל  מרצה במגמה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, במכללה למנהל.  . 2019-2021

, וקמפוס מקוון  קמפוס לב השרון ,, קהילה קמפוס רעננהפרט, משפחה CBT-בביה"ס ל

בוגר  "ה. מטעם איט ומדריך מוסמך  CBTמטפל   .להכשרת מטפלים בילדים ובמבוגרים

ג'רזי, בהנחיית דר'  -התוכנית הבינלאומית להכשרת מטפלים ומדריכים בסכמה תרפיה ניו

אוניברסיטת קלינית מ דוקטור לפסיכולוגיהלשעבר.  ISSTג'פרי יאנג וונדי בהרי, נשיאת 

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

 כאחראי על מסלול ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית בבי"ח גהה. שימש שנים רבות 
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 2202 פברואר קורס מיומנויות בסכמה תרפיה –טופס רישום 

 _______________________שם פרטי             _______________________שם משפחה  

 ____________מיקוד_________________  יר ע  _________________________ כתובת

 _______________________________________________ )בכתב ברור(:  E-mailכתובת 

 ת.ז_________________ ________________טלפון נייד _   __       טלפון בבית 

 _____________________________התמחות  ___________________________  מקצוע 

 _______________________תפקיד____מקום עבודה עיקרי ______________________ 

 בתחום ____________________________     .PhD/M.A./B.A  השכלה אקדמית רלוונטית     

 ________מאוניברסיטת / מכללת __________________

   / דינמי / משפחתי / אחר _________ CBTמספר שנות ניסיון בפסיכותרפיה: ________ בגישה: 

 ברצוני להירשם לקורס מיומנויות 

  יש לצרף העתק מתואר אקדמי טיפולי 

  יש לצרף העתק מתעודת סיום קורס מקיף בסכמה תרפיה 

 יש לצרף תשלום: 
  כולל מע"מ.  1,900 -   10.2.22רישום מוקדם עד תאריך ₪ 

  כולל מע"מ.  2,100 – 11.2.22רישום מתאריך ₪ 

   ,תשלומים באמצעות   3-ניתן לחלק ל.  052-2499683לביצוע התשלום יש להתקשר לעירית  

 כרטיס אשראי. 

   cbt.school.il@gmail.comאת טופס הרישום והמסמכים הנלווים יש לשלוח למייל 

חתימתי אני מאשר/ת קבלת חשבוניות מס/קבלה באמצעות המייל. תנאי הרישום, הקבלה ומדיניות  ב

 ההחזר הכספי ידועים ומקובלים עלי.  

 
 

 תאריך__________                                                חתימה__________________ 
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