
 

 

   –חינוך  אנשיעבור  DBT מיומנויות 

 עבודה עם ילדים המתקשים בוויסות רגשי

 צוות מכון אופק  –  ודנה זיודנה ספקטור  :מרצות

 

 . (Dialectical Behavior Therapy) התנהגותי-הקורס יציע הבנה וכלים שגובשו על בסיס עקרונות הטיפול הדיאלקטי

. הטיפול מיועד להפרעה CBT- ( הוא טיפול אינטגרטיבי השייך לגל השלישי של הDBTהתנהגותי ) טיפול דיאלקטי  

  בוויסות רגשי וחוסר יציבות. גישה טיפולית זאת, שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית פרופ' מרשה לינהן 

(Marsha M. Linehan) רופה והוכחה כיעילה ,  נבדקה בצורה אמפירית במספר מרכזים בארה"ב ובאי80-בשנות ה

 באופן ברור.  

רגשיים,  נדרשים פעמים רבות להתמודד עם תלמידים הסובלים מקשיים  טיפול בבתי הספר-ךצוותי חינו

. לעיתים  מדובר במצבים קשים. המפגש היומיומי עם עוצמות רגשיות  התנהגותיים, לימודיים, חברתיים מורכבים

של תלמידים לא מווסתים ועם התנהגויות שיכולות להיות קיצוניות עלול לעורר רגשות של כעס, דאגה, תסכול,  

 אכזבה, עייפות, חוסר אונים, דימוי עצמי נמוך, תחושת אשמה ועוד. אין פלא שהנתונים מצביעים על רמת שחיקה

  ניסיוןועל  DBT-נשען על השפה והכלים של ה טיפולי ש ציג מודל נבקורס   אנשי חינוך.מאוד גבוהה ומדאיגה בקרב  

 .  DBTוהתאמות שגובשו ב'מכון אופק', מכון לטיפול ולימוד  

טיפולית עבור -חינוכיתהאלמנטים העיקריים בגישה הדיאלקטית התנהגותית יכולים להוות מפת דרכים לעבודה 

 באשר הם.ואנשי חינוך ם  מטפלי

במהלך הקורס נתייחס לדוגמאות שיביאו המרצה והמשתתפים, נראה סרטוני הדגמה, נתרגל, נלמד ונתנסה בחלק 

מהמיומנויות. את לימוד המיומנויות נדגים על המשתתפים. כחלק מההתנסות הדידקטית במיומנויות החיים,  

 המשתתפים יתבקשו לתרגל בין המפגשים. 

 

 הקורס: מטרות 

 הבנת המושג הפרעה בוויסות רגשי.  .1

 סוציאלית.-: התיאוריה הביוDBT-הבנת הרציונל והרקע התיאורטי של גישת ה .2

   לימוד ותרגול של דרכי התערבות לקבלה, לשינוי ולאיזון ביניהם. .3

   .לימוד הרציונל והגישה ללימוד מיומנויות .4

 

 : נושאי הקורס

 :  התנהגותיות לצוות חינוכי-דיאלקטיותמיומנויות   -'הוראה דיאלקטית' 

 . סוציאלית כבסיס להבנה של קשיים בוויסות רגשי-התיאוריה הביו  •

 . הבנת העמדה הדיאלקטית ותרומתה להתמודדות במצבי קושי  •

 .(Mindfulness - איך לשמור על עצמנו )בעיקר קשיבות   •

   .(הוראה קשובה )איך להקשיב לתלמידים בכדי לשפר את התקשורת וההבנה •

 . תיקוף( - כלים להתנהלות יעילה במצבי קושי )בעיקר ולידציה   •

 (, ולידציה, עמידות במצוקה ויעילות בינאישית. mindfulnessבעיקר קשיבות ) -  DBTתרגול מיומנויות  •

 



 

 

 . במהלך הקורס יינתנו דפי הדרכה ותרגול בעברית, שהוכנו ע"י צוות 'מכון אופק' על סמך מקורות מורחבים

. וספרים נוספים.  A. Miller & J. Rathusושל  M.M. Linehanדפים אלה מבוססים על חוברות המיומנויות של 

מערך הטיפול בגישה דפי המיומנויות מהווים חלק מהחומר תורגם, הורחב והותאם לישראל ע"י צוות מכון אופק. 

מחטיא את המטרה ופוגע בזכויות היוצרים של , כל שימוש בהם מחוץ להקשר זה (DBTהדיאלקטית התנהגותית )

 כותבי השיטה ובכוונת המתרגמים. 

 

למטפלים במערכות חינוכיות כולל מורים לחינוך מיוחד, יועצות חינוכיות, פסיכולוגים  עובדים   הקורס מיועד 

 . סוציאליים ומטפלים באומנות העובדים ומטפלים בתוך מערכת החינוך

 

 . יםפרונטלי ויהיש ניםהראשו יםמפגשה 2  למעטהקורס יתקיים בזום 

 

 שעות אקדמיות(.   42שעות אקדמיות )סה"כ    3מפגשים. משך כל מפגש   14הקורס בן  מבנה הקורס:

  -ה )למעט ראשון ,28.1.24  -עד הו 22.10.23 - מהחל ה 17:30ועד  15:00בימי ראשון בין השעות יתקיים הקורס 

 . (יתקיים שיעור בתאריך זה לאחנוכה,   – 10.12

,    24.12.23, 17.12.23, 3.12.23, 26.11.23, 19.11.23, 12.11.23, 5.11.23, 29.10.23,  22.10.23 תאריכי הקורס:

31.12.23  ,7.1.24 ,14.1.24  ,21.1.24 ,28.1.24 . 

 

 . הקורס  אינו מוכר לגמול השתלמות

אגודה ישראלית לטיפול התנהגותי  קוגניטיבי ובחסות מלאה של היחידה  לפיתוח    -הקורס הינו באישור איט"ה  

 . לחינוך אוניברסיטת בר אילן  הפקולטהמקצועי  

 

 . 2023חודש יוני לנרשמים לפני סוף   ₪5% כולל מע"מ . הנחה של  3200עלות הקורס  

ניתן לבטל הרשמה עד שלושה שבועות לפני תחילת הקורס  ואז יוחזר התשלום במלואו, לאחר מכן לא ניתן לבטל 

 . והתשלום לא יוחזר

 

 התנהגותי קוגניטיבי' לפרטים יש לפנות: ליעקב סיני 'התוכנית הישראלית לטיפול 

 052-2224959,  03-7314415, 03-5713902טלפונים:  53488גבעתיים   21מצולות ים 

Yakov@cbtyakovsinai.com      https://www.cbtyakovsinai.com/ 
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