
מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה 
בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו 

 DBT-תכנית הכשרה שנתית ב
מרכזת התכנית ומנחה: ד"ר יפעת כהן 

צוות הוראה: גב' דנה ספקטור  
היקף הקורס: 84 שעות אקדמיות 

הכשרה מקוונת 
תיאור הקורס: 

הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט מהוות אתגר למאבחן, לתיאורטיקן ולמטפל.  

מאפיינים של אי יציבות אפקטיבית, התנהגותית, בינאישית ולעיתים אף קוגניטיבית ופיזיולוגית באים לידי 

ביטוי בין השאר בתנודתיות במצב הרוח, אימפולסיביות, יחסים בינאישיים שבירים, העדר אמון בעצמי 

ובאחר, בלבול בזהות, התנהגות ברת סיכון, בעיות בריכוז וקשיים בשינה ובאכילה.  

העוצמתיות הרגשית על היבטיה השונים מקשה על המטפלים. גישות טיפוליות פסיכודינאמיות כמו גם 

גישות קוגניטיביות-התנהגותיות קלאסיות לא נמצאו יעילות מספיק בעבודה עם אוכלוסיה זאת.  

מטרת הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) היא "לחיות חיים ששווה לחיות אותם". הטיפול מיועד להפרעה 

עמוקה בוויסות רגשי וחוסר יציבות, ונמצא יעיל במקרים של התנהגות אובדנית.  

גישה טיפולית זאת, שפותחה על-ידי הפסיכולוגית האמריקאית פרופ' מרשה לינהן, נבדקה במחקרים 

מבוקרים במספר רב של מרכזים בארה"ב ובאירופה. הגישה הוכחה כיעילה באופן ברור לטיפול באנשים 

הסובלים מהפרעת אישיות גבולית והתנהגות של פגיעה עצמית. נמצאה יעילות גם בטיפול בהפרעות אכילה 

ובמיוחד בולמוסי אכילה, מצבי דיכאון וחרדה וכן באנשים הסובלים מהתמכרות לחומרים. DBT נמצא יעיל 

בטיפול במבוגרים ובמתבגרים. 

 DBT היא גישת טיפול אינטגרטיבית הכוללת שימוש באלמנטים מתוך גישות טיפוליות שונות: הגישה 

הקוגניטיבית-התנהגותית, התמיכתית והפסיכודינאמית (במיוחד גישת העצמי והגישה האינטרסובייקטיבית), 

וכן אלמנטים מתוך תורת הזן-בודהיזם. האלמנטים העיקריים המגדירים את הטיפול הדיאלקטי התנהגותי הם 

התיאוריה ההתנהגותית, קשיבות (mindfulness) והפילוסופיה הדיאלקטית. הטיפול מציע הוליזם וסינתזה. 

המאפיינים הייחודיים של הגישה הם דיאלקטיקה שמשמעותה קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של 

סינתזה, וקשיבות, שמשמעותה התבוננות מכוונת ולא שיפוטית. קשיבות מהווה עמדה טיפולית כמו גם 

מיומנות בסיסית עבור המטופלים והמטפלים כאחד. קיים דגש על קבלה כבסיס לשינוי, וסינתזה בין תפיסה 

של תורת הזן-בודהיזם לבין תפיסות פסיכולוגיות מערביות.  
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המערך הטיפולי ב-DBT כולל ארבעה מרכיבים עיקריים: טיפול פרטני, לימוד מיומנויות בקבוצה, יעוץ 

טלפוני וקבוצת הדרכה ותמיכה למטפלים. במכון אופק נוסף מרכיב של לימוד מיומנויות להורים הנערך 

בקבוצה. 

קבוצת המיומנויות כוללת לימוד 4 מודולים של מיומנויות:  

1. מיומנות הקשיבות (mindfulness) שהיא מיומנות הליבה ועליה מתבססות במידה רבה המיומנויות 

האחרות. מיומנות זו מתמקדת באימון לתשומת לב מודעת ללא שיפוטיות. בנוסף, יש התייחסות גם 

לקשיבות בקשר ולתיקוף עצמי.  

2. מיומנויות ליעילות בקשרים בינאישיים: מיומנויות אלה מבוססות על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית 

ומתמקדות בדרכים יעילות לבקש ולסרב, וזיהוי מיתוסים לגבי קשרים בינאישיים.  

3. מיומנויות לויסות רגשי: גם מיומנויות אלה מבוססות על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית ומתמקדות 

במודל הרגשי, זיהוי רגשות, הגברת רגשות חיוביים, זיהוי מיתוסים לגבי רגשות ומשפטי עידוד.  

4. מיומנויות לעמידות במצבי מצוקה: ריכוז מיומנויות מסוגים שונים להתמודדות עם מצבי משבר 

אקוטים, וכן עבודה על קבלה רדיקלית של המציאות.  

במהלך הקורס נתייחס לדוגמאות שיביאו המרצות והמשתתפים, נראה סרטוני הדגמה, נתרגל את האלמנטים 

העיקריים בטיפול הפרטני (בסמסטר א'), ונלמד ונתנסה בחלק גדול מהמיומנויות (בסמסטר ב').  

את לימוד המיומנויות נדגים על המשתתפים, בדומה להנחיית קבוצות המטופלים. כחלק מההתנסות 

הדידקטית במיומנויות החיים, המשתתפים יתבקשו לתרגל בין המפגשים. 

מטרות ההכשרה: 

סקירת גישות תיאורטיות וטיפוליות להפרעת אישיות גבולית והבנת המושג הפרעה בויסות רגשי •

מבחינה פסיכולוגית ונוירוביולוגית. הבנת הרציונל והרקע התיאורטי של גישת ה-DBT: התיאוריה 

הביוסוציאלית. 

הבנת המערך הטיפולי: טפול פרטני, לימוד מיומנויות, קשר בין פגישות, מפגשי עמיתים ולימוד •

מיומנויות עבור ההורים. 

לימוד הגישה הטיפולית הפרטנית: עקרונות בסיסיים, הנחות יסוד, מטרות הטיפול. •

לימוד אסטרטגיות הטיפול: דיאלקטיקה, ולידציה ופתרון בעיות.  •
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לימוד הרציונל והגישה ללימוד מיומנויות.   •

התנסות בלימוד מיומנויות ה-DBT: קשיבות (mindfulness), ולידציה עצמית, ויסות רגשי, עמידות •

במצוקה ויעילות בינאישית.  

במהלך הקורס התיאורטי, בסמסטר הראשון, נציג סרטוני הדגמה של אסטרטגיות טיפוליות: חוזה •

טיפולי, ולידציה, אנליזה  

       פונקציונלית ופתרון בעיות. כמו כן יערכו מספר תרגולים בנושאים אלה. 

  

הקורס יקנה למשתתפים בסיס תיאורטי רחב של הגישה הדיאלקטית התנהגותית. 

מועדי הקורס: 28 ימי שלישי בין השעות 09:30-12:00 בתאריכים: 22.11.22, 29.11.22, 6.12.22, 

 ,14.2.23 ,7.2.23 ,31.1.23 ,24.1.23 ,17.1.23 ,10.1.23 ,3.1.23 ,27.12.22 ,20.12.22 ,13.12.22

 ,23.5.23 ,16.5.23 ,9.5.23 ,2.5.23 ,18.4.23 ,28.3.23 ,21.3.23 ,14.3.23 ,28.2.23 ,21.2.23

30.5.23, 6.6.23, 13.6.23, 20.6.23, 27.6.23. כל מפגש הינו בהיקף של 3 שעות אקדמיות. 

שני המפגשים הראשונים יהיו פרונטליים ויתקיימו במכללה האקדמית ת"א יפו בהתאם להוראות 

משרד הבריאות.  

דרישת נוכחות: זכאות לתעודת סיום הקורס מותנית בנוכחות ב75% מסך מהמפגשים. •

היקף הקורס הוא 84 שעות אקדמיות. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה מטעם המכללה •

האקדמית תל אביב יפו ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. 

ד"ר יפעת כהן וגב' דנה ספקטור ינחו את החלק התיאורטי בסמסטר א'.  •

גב' דנה ספקטור תנחה את קבוצות המיומנויות בסמסטר ב'. •

עם סיום ההכשרה מומלץ להמשיך לקבוצת הדרכה.  •

למי מיועד הקורס: 

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון 

בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים, סטודנטים 

לתואר שני בפסיכולוגיה. 

עלות הקורס: 

אנשי מקצוע:  4200  ש"ח  

מתמחים: 3900 ש"ח  
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סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 3700 ₪ 

כיצד נרשמים: 

ניתן לשלוח מייל הכולל את שמכם המלא, מספר טלפון לחזרה, ושם הפעילות בה אתם מתעניינים •
 Mifrasim@mta.ac.il :לכתובת

לשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר או לשלוח הודעת ואטסאפ /  SMS למספר: •

 054-8985191 / 052-7341212 

תכנית הקורס: 

מפגש 1 - פרונטלי

הפרעת אישיות גבולית- דוגמאות מהספרות/קולנוע/קליניקה 09:30-10:45
התפתחות המושג  הפרעת אישיות גבולית

הפרעת אישיות גבולית: בסיס פיסיולוגי, מיתוסים11:00-12:00

מפגש 2- פרונטלי

סקירת גישות טיפוליות בהפרעת אישיות גבולית09:30-10:45

התיאוריה הביוסוציאלית - הפרעה בוויסות רגשי 11:00-12:00
התיאוריה הביוסוציאלית (סרטון הדגמה)

מפגש 3- זום

הפילוסופיה הדיאלקטית09:30-10:45

11:00-12:00 DBT הנחות יסוד בטיפול

תרגול - הנחות יסוד

מפגש 4- זום

מערך הטיפול09:30-10:45

שלב טרום טיפול, חוזה טיפולי (סרטון הדגמה) 11:00-12:00
תרגול - חוזה טיפולי

מפגש 5- זום

היררכיה של מטרות הטיפול הראשוניות: התנהגות אובדנית09:30-10:45

עבודה עם התנהגות אובדנית11:00-12:00

מפגש 6- זום

היררכיה של מטרות הטיפול הראשוניות: התנהגויות שפוגעות בטיפול (סרטון הדגמה)09:30-10:45

היררכיה של מטרות הטיפול הראשוניות: התנהגויות שפוגעות באיכות חיים11:00-12:00

מפגש 7- זום
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קשר בין הפגישות (קשר טלפוני)09:30-10:45

תרגול - זמינות טלפונית11:00-12:00

מפגש 8- זום

אסטרטגיות דיאלקטיות09:30-10:45

ולידציה11:00-12:00

מפגש 9- זום

ולידציה09:30-10:45

ולידציה11:00-12:00

מפגש 10- זום

רמות של ולידציה09:30-10:45

ולידציה: תרגול11:00-12:00

מפגש 11- זום

ולידציה: תרגול 09:30-10:45

ולידציה: תרגול 11:00-12:00

מפגש 12- זום

פתרון בעיות09:30-10:45

פתרון בעיות: תרגול11:00-12:00

מפגש 13- זום

קבוצת הדרכה: מבנה וכללים09:30-10:45

סיכום הבסיס התיאורטי11:00-12:00

מפגש 14- זום

קבוצה ללימוד מיומנויות: מטרות, מבנה09:30-10:45

קבוצה ללימוד מיומנויות: הכנה לקראת קבוצה11:00-12:00

מפגש 15- זום

הקדמה: כללים, מטרות09:30-10:45

הקדמה: התיאוריה הביוסוציאלית11:00-12:00

מפגש 16- זום

מיינדפולנס (קשיבות)09:30-10:45

מיינדפולנס (קשיבות)11:00-12:00

מפגש 17- זום

מיינדפולנס (קשיבות)09:30-10:45

מיינדפולנס (קשיבות)11:00-12:00
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מפגש 18- זום

מיינדפולנס (קשיבות)09:30-10:45

קשיבות בקשר11:00-12:00

מפגש 19- זום

קשיבות בקשר09:30-10:45

ולידציה עצמית11:00-12:00

מפגש 20- זום

ולידציה עצמית09:30-10:45

ולידציה לאחר11:00-12:00

מפגש 21 - זום

ולידציה לאחר09:30-10:45

דיאלקטיקה11:00-12:00

מפגש 22- זום

מיומנויות ליעילות בינאישית09:30-10:45

מיומנויות ליעילות בינאישית11:00-12:00

מפגש 23- זום

מיומנויות ליעילות בינאישית09:30-10:45

מיומנויות ליעילות בינאישית11:00-12:00

מפגש 24- זום

מיומנויות לויסות רגשי09:30-10:45

מיומנויות לויסות רגשי11:00-12:00

מפגש 25- זום

מיומנויות לויסות רגשי09:30-10:45

מיומנויות לויסות רגשי11:00-12:00

מפגש 26- זום

מיומנויות לעמידות במצוקה09:30-10:45

מיומנויות לעמידות במצוקה11:00-12:00

מפגש 27- זום

מיומנויות לעמידות במצוקה09:30-10:45

מיומנויות לעמידות במצוקה11:00-12:00

מפגש 28- זום

סיכום החומר09:30-10:45
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מרצות הקורס: 

ד"ר יפעת כהן, M.D. פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער (בי"ח גהה, 1991) ופסיכותרפיסטית (החוג 

לפסיכותרפיה ולימודי המשך של החוג, אונ' ת"א). מנהלת מרפאת בריאות הנפש של משרד הבריאות 

(1996-2006) מקימה ומנהלת מכון 'אופק' –מרכז ללימוד וטיפול DBT משנת 2007. מרצה ומדריכה 

בחוגים ללימודי המשך של פסיכיאטריה של הילד והמתבגר באוניברסיטת ת"א (1994-2018),  מרצה 

בתוכנית הישראלית לטיפול קוגנטיבי-התנהגותי של איט"ה ומדריכה רשומה באיט"ה. מרצה במכון מפרשים 

וחברת סגל בתכנית עוגן של המכללה האקדמית ת"א יפו. מלמדת ומדריכה בגישת DBT במכון 'אופק' 

ובמסגרות אקדמיות, ציבוריות (של משרד הבריאות ומשרד הרווחה) ופרטיות. 

גב' דנה ספקטור, M.S.W. עובדת סוציאלית. עוסקת בטיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים. מדריכה הורים. 

 DBT מלמדת ומדריכה אנשי מקצוע מתחום הפסיכותרפיה והחינוך. מנחה קבוצות ללימוד מיומנויות

למטופלים ולאנשי מקצוע. מרצה בתוכנית הישראלית לטיפול קוגנטיבי-התנהגותי של איט"ה, מרצה 

בתכניות מפרשים במכללה האקדמית תל אביב-יפו, מלמדת מורים וגננות במכללה לחינוך -סמינר 

הקיבוצים. מלמדת ומדריכה בשיטת DBT במכון 'אופק' ובמסגרות אקדמיות, ציבוריות ופרטיות. 
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