
  

   

  

  בסכמה תרפיהמקיף קורס 

  מר עופר פלד פסיכולוג קליני בכיר: מנחה הקורס 

דפוסי חיים מכשילים והפרעות אישיות , קשיים ביחסים בינאישיים, הפרעות דיכאון וחרדה עמידות

-  שיטה קוגניטיבית80-פרי יאנג פיתח בשנות ה'ג. מהוות אתגר טיפולי מורכב לעוסקים בפסיכותרפיה

יות ממגוון תיאור המשלבת עקרונות,  כרוניות והפרעות אישיותIהתנהגותית לטיפול בהפרעות ציר 

זיהוי ושינוי של סכמות קוגניטיביות , כלים של דמיון מודרך, גשטלט, התקשרות, יחסי אובייקט  :כגון

  . וטכניקות התנהגותיות

שימוש בשאלונים והמשגת , נעסוק בתהליכי הערכה,  הסכמות18מודל נלמד את  במסגרת הקורס

  .המקרה במושגי הסכמה תרפיה

 וככל שיתיר הזמן נרציסטית, להפרעת אישיות גבוליתרפיה בהמשך נתמקד בפרוטוקולים של סכמה ת

נגדיר את המודים ). ואובססיבית קומפולסיבית, תלותית, הימנעותית (Cנעסוק בהפרעות מקלסטר 

נלמד לזהות את המודים ולהפעיל אסטרטגיות . האופייניים לכל אחת מהפרעות האישיות הללו

 הקשר הטיפולי הספציפי שיש ליצור עם המטופל נעסוק בסוג. טיפוליות ממוקדות לכל אחד מהם

, נלמד כיצד לבסס קשר יציב עם המטופלת הגבולית. בהתאם לצרכי הליבה שלא קיבלו מענה תואם

קשר מעודד עצמאות , קשר של קבלה ושייכות עם המטופל הנמנע, קשר הדדי עם המטופל הנרציסט

  . קומפולסיבי-ופל האובססיביוקשר ספונטני עם המט, וקומפטנטיות עם המטופל התלותי

קונפרונטציה 'ו ' הורות מתקנת בגבולות תואמים' נרחיב את ההכרות והשימוש בטכניקות הטיפול של

בזיהוי הסכמות שגורמות למטופל לשחזר פעם אחר פעם דפוסים בלתי יעילים של , נתאמן. 'אמפטית

נעורר את המודים , דמיםנלמד לאתר את מקורות הסכמה ביחסים המוק. יחסים ואינטראקציות

באמצעים חוויתיים כדי לקדם תהליכי ריפוי ונחתור להחלמה והגמשה של דפוסים מהילדות המנהלים 

נשים דגש מיוחד על התפתחות היחסים . את חייו של המטופל באמצעות ארגז כלים עשיר ומודולרי

  . מהמטופל אשר יהוו את המצע הנדרש לטיפול ממוקד סכ- הטיפוליים בקשר מטפל

סכמה תרפיה הינה פסיכותרפיה פורצת דרך אשר מצליחה לתרגם הבנה פסיכודינמית מעמיקה של 

  .המטופל להתערבויות טיפוליות יעילות וממוקדות

  



  

   

  

  :נושאים שילמדו בקורס

 י יאנג"צרכים אוניברסאליים בסיסיים עפ -

  הסכמות ודפוסי התמודדות מאל אדפטיביים18מודל  -

 תהליכי הערכה ושימוש בשאלונים -

 המשגת מקרה במושגי סכמה תרפיה ובניית תוכנית טיפולית -

 חווייתיות והתנהגותיות, אסטרטגיות התערבות קוגניטיביות -

 בדמיון ובעבודת כסאות, הרחבה על רישום חוויתי מתקן -

-אובססיבית, תלותית, הימנעותית, נרציסטית, בהפרעת אישיות גבולית) מודים(מצבי סכמה  -

 קומפולסיבית

מודים הוריים ; מודים של דפוסי התמודדות; אסטרטגיות התערבות ספציפיות למודים ילדיים -

 ולבוגר הבריא; דיספונקציונלים

 םאומנות הקונפרונטציה האמפטית וההורות המתקנת בגבולות תואמי -

 התמודדות עם מצבי סיכון של פגיעה עצמית ואובדנות -

 חשיפה הדרגתית בדמיון ובמציאות במטרה לבסס את תחושת הנפרדות והמסוגלות העצמית -

  

).  שעות אקדמיות60כ "סה ( שעות אקדמיות5משך כל מפגש .  מפגשים12 הקורס בן :מבנה הקורס

מעשיות מעבודתם הקלינית של משתתפי - תבמפגשים ישולבו למידה תיאורטית והתנסויות חוויותיו

משחקי תפקידים ותרגול , הדגמות חיות של התערבויות טיפוליות, ייעשה שימוש בקטעי ווידאו. הקורס

  .מיומנויות הטיפול

הקורס ניתן במסגרת תוכנית הכשרה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי בגישה אינטגרטיבית וניתן להרשם (

 ) אליו בנפרד

. ישראל, מנהל המרכז לסכמה תרפיה רעננה, פסיכולוג קליני בכיר ופר פלד ע:מנחה הקורס

, מומחה לטיפול בילדים, מדריך קליני מוסמך ,אילן- דוקטורנט בפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

בוגר התוכנית הבינלאומית להכשרת מטפלים ומדריכים .  ומדריך מוסמךCBTמטפל . נוער ומבוגרים

מנהל תוכנית הכשרה  . ISSTנשיאת , פרי יאנג וונדי בהרי'ג' בהנחיית דר, רזי'ג- בסכמה תרפיה ניו

 ISST- The International Society of Schema Therapyי"המוכרת ע, בסכמה תרפיה בישראל

, שניידר, חיפה, ש"מרצה ומדריך בתוכניות הכשרה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית בתה

  שימש שנים רבות כאחראי על . א"לימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תאילן וב-אוניברסיטת בר



  

   

  

  .ח גהה"מסלול ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית בבי
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