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 2023ספטמבר  , DBT -ה ב  הכשר קורס  

 קורס מקוון 

 ההכשרה כוללת: 

 

 . 3202ספטמבר  בשבועיים הראשונים של  יםמרוכז ימים   7 - תיאורטי  DBT: קורס  שלב א' ❖

 .  בסיום החלק התאורטי מפגשים של שעתיים וחצי  6 -  : קבוצת לימוד מיומנויות שלב ב'  ❖

 לימוד המיומנויות.  מסיום לשבוע החל : הדרכה קבוצתית למשך שנה לפחות, אחת  ' גשלב  ❖

 

 שלב א' קורס תיאורטי 

בעיקר  יעיל אף וי וחוסר יציבות. הטיפול בוויסות רגש   קשות  ות( מיועד להפרע DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי )כללי: 

גישה טיפולית זאת, שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית פרופ'   במקרים של התנהגות אובדנית ופגיעה עצמית. 

מובהק  וכחה כיעילה באופן וה נבדקה במחקרים מבוקרים במספר רב של מרכזים בארה"ב ובאירופה   רשה לינהן, מ

  טיפול בהפרעותיעיל גם ל  DBTטיפול באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית והתנהגות של פגיעה עצמית. ב

נמצא יעיל   DBTחומרים. מהתמכרות ל בולמוסי אכילה, מצבי דיכאון וחרדה וכן באנשים הסובלים  אכילה ובמיוחד 

במכון אופק פיתחנו גם מודל לטיפול בהורות לצעירים עם קשיי וויסות. המודל מתבסס   בטיפול במבוגרים ובמתבגרים.

 זין. - ( שפותח ע"י ג'ון ומילה קבאטmindful parentingוכן על רעיון ההורות הקשובה )  DBT-על עקרונות מתוך ה 

DBT ינים הייחודיים של הגישה הם דיאלקטיקה שמשמעותה קירוב בין ניגודים תוך  תזה. המאפימציע הוליזם וסינ

התבוננות מכוונת ולא שיפוטית, המהווה עמדה   במשמעות של תהליך מתמשך של סינתזה, וקשיבות )מיינדפולנס( 

ינתזה בין  לשינוי, וסטיפולית כמו גם מיומנות בסיסית עבור המטופלים והמטפלים כאחד. קיים דגש על קבלה כבסיס  

מטרת הטיפול היא לחיות חיים ששווה לחיות   בודהיזם לבין תפיסות פסיכולוגיות מערביות.-תפיסה של תורת הזן 

 אותם. 

 

   נושאי הלימוד: תאריכים ו
 

 . חקרי יעילות הביוסוציאלית; מ התיאוריה ;הפרעת אישיות גבולית  - 5.9.2023 :   1יום 

 . הכנה לטיפול; חוזה טיפולי ;יפול ך הטמער ;הנחות יסוד  הדיאלקטית;  סופיההפילו - 6.9.2023 :    2ם יו

 . אסטרטגיות דיאלקטיות ; היררכיה של המטרות הראשוניות; קשר בין הפגישות - 7.9.2023 :    3יום 

 ולידציה ופתרון בעיות.   אסטרטגיות הליבה: - 8.9.2023 :    4יום 

      עמיתים. צת קבו ; מבנה, כלליםות, קבוצת מיומנויות: מטר - 10.9.23 :    5יום 

 . הורות דיאלקטית - 12.9.23 :    6יום 

 . הורות דיאלקטית - 13.9.23 :    7ם יו

 

 במהלך הקורס נציג סרטוני הדגמה ויערכו מספר תרגולים.  •

 

 היקף הקורס התאורטי:           

.  8:30-14:30 שישי בין  ום ובי 8:30-15:30, בין השעות  ימי לימוד מרוכזים 7החלק התיאורטי ינתן במשך  

  שרון ויתקיים באזור ה י לפרונטה שון שיהי היום הראלמעט    ת זוםבצורה מקוונת באמצעות תוכנהקורס יינתן  

 . )מיקום מדוייק ינתן בהמשך( 
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 DBTקבוצת התנסות דידקטית במיומנויות   -שלב ב' 

 כללי:    

ות  יפול פרטני, לימוד מיומנוימנטים עיקריים: ט( כולל מערך של ארבעה אלDBTהטיפול הדיאלקטי התנהגותי )

יכה למטפלים. בטיפול הפרטני, המטרה הבסיסית היא להעלות  דרכה ותמוקבוצת הבין הפגישות   ני בקבוצה, יעוץ טלפו

מוטיבציה: מוטיבציה לחיים, מוטיבציה לטיפול ומוטיבציה לשיפור איכות החיים. הבסיס התיאורטי וההסבר לגבי  

 .  החלק התיאורטיבמסגרת  ערך הטיפולי נלמדים בהרחבהגבולית ולגבי המ הפרעת אישיות 

 בקבוצה ללימוד מיומנויות.   י, משתתפים המטופלים במקביל לטיפול הפרטנ

בה נדגים לימוד   DBTשל מיומנויות  התנסות קבוצתית דידקטית אנו מציעים  בחלק זה של תכנית ההכשרה

.  ועלאנשי מקצומותאמת   אך בצורה מקוצרת קבוצות המטופלים, על המשתתפים, בדומה להנחית  מיומנויות

 שים ולהשתתף באופן פעיל בקבוצה. המשתתפים יתבקשו לתרגל בין המפג

. מיומנויות אלה מהוות  DBT-כרות עם חלק גדול מהמיומנויות שמלמדים מטופלות ב י הסדנה תקנה למשתתפים ה

 הגותי.  אלמנט מרכזי ואינטגרלי במערך הטיפול הדיאלקטי התנ

כי  וכן להוות חלק ממערעבורם באופן אישי, כלים שיכולים להיות לעזר   סדנה תאפשר למשתתפים לימודבנוסף, ה

 טיפול אחרים. 

 

   : סדנהנושאי ה

( שהיא מיומנות הליבה ועליה מתבססות במידה רבה המיומנויות האחרות. מיומנות זו  mindfulnessמיומנות הקשיבות )  . א

 ות בקשר ולתיקוף עצמי. שיפוטיות. נתייחס גם לקשיב מת לב מודעת ללא  מתמקדת באימון לתשו

   -מיומנויות אלה מבוססות על הגישה הקוגניטיבית ות בקשרים בינאישיים: מיומנויות לרכישת יעיל . ב

 התנהגותית ומתמקדות בדרכים יעילות לבקש ולסרב. 

 ת ומתמקדות ניטיבית התנהגותימיומנויות לויסות רגשי: גם מיומנויות אלה מבוססות על הגישה הקוג . ג

 זיהוי מיתוסים. במודל הרגשי ו 

נים להתמודדות עם מצבי משבר אקוטים, וכן עבודה על קבלה  ה: ריכוז מיומנויות מסוגים שומיומנויות לעמידות במצבי מצוק . ד

 רדיקלית של המציאות. 

 

 :           סדנת המיומנויות היקף 

ועיים של שעתיים וחצי. המפגשים יערכו בקבוצות של עד  מפגשים שב  6הסדנה תינתן לאחר סיום החלק התיאורטי. יערכו 

   נתן בצורה מקוונת באמצעות תוכנת זום. דנה תהס . אנשים בקבוצה 10

 *תתכן הצטרפות של אנשי מקצוע שכבר למדו את הקורס התיאורטי בשנים קודמות. 

 

 ת הדרכה קבוצתי  -שלב ג' 

  קטנותהמפגשים יערכו בקבוצות  אחד מאנשי הצוות הבכירים של המכון. בהנחיית חת לשבוע קבוצת הדרכה תתקיים א

מטופלים ממקום העבודה הפרטי או הציבורי של  תתייחס לההדרכה . קבוצת (הדרכה בקבוצת משתתפים  7)עד 

  סדנת המיומנויות. תערך    הב זמן ה ובאותו במידה ויתאפשר, ההדרכה תמשיך באותו הרכב של משתתפים ומנח המודרכים.

 בשנים קודמות. למדו  *תתכן הצטרפות של אנשי מקצוע ש 
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 ואופן התשלום: עלויות 

 

 הערות  עלות  חלקי ההכשרה 

 תשלומים   5-. ניתן לשלם בשלב א'+ב' ₪   4950 ויות קורס מלא: תאורטי + סדנת מיומנ

 ( כולל הורות דיאלקטית , ימים 7שלב א' בלבד )  ₪ 3600  קורס תאורטי בלבד 

 ( לקטית הורות דיאימים, ללא   5)  בלבד שלב א' ₪   2625 קורס תאורטי ללא הורות דיאלקטית 

 טי( שלב ב' )למי שלמד בעבר קורס תאור ₪   1350 בד קורס מיומנויות  בל

   שלב ג' ₪ למפגש  150 הדרכה

 

                                                                              יש להסדיר לפני תחילת ההכשרה. לקורס את התשלום  *

 . איתניתן לשלם בכרטיס אשראי / העברה בנק

יש אפשרות לא  כון. יאלקטית, נושא שפיתחנו בממות מוקדשים ללימוד הורות דנים בהשתלוהיומיים האחר *

   . מים אלהלהשתתף בי

 . 10%ן הנחה של אנשים ויותר ממקום עבודה אחד, תנת  3במקרה שמגיעים  *

 . פתיחת התכנית מותנית במינימום משתתפים  *

 ( ה לשלוח בקשניתן  –קלו )בקשות חריגות יש  סיון קליני הקורס מיועד לאנשי טיפול בעלי תואר שני וני *

 

https://www.ofek-מכון:  או דרך אתר ה  ofekdbt@gmail.com בדוא"ל :ת המכון  ו מזכיר ניתן לפנות ל: הרשמה 

nalsdbt.com/professio   

 

                                                                                                                      :המרצים 

(  1991)בי"ח גהה,    ים ונוערפסיכיאטרית מומחית לילד (. 1984טכניון, חיפה,  ס לרפואה, )בי"  M.D, ד"ר יפעת כהן

. הרצתה והדריכה בתוכנית ללימודי המשך בבי"ס  DBTלימוד מרכז לטיפול ו –מכון 'אופק' מייסדת ופסיכותרפיסטית. 

"א יפו. הרצתה  מית ת(. מרצה בתכנית מפרשים ותכנית עוגן במכללה האקד1994-2018לרפואה באוניברסיטת ת"א ) 

  -לטיפול קוגניטיבי  בתוכנית הישראלית ו  בפקולטה לפסיכולוגיה, התכנית לפסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת ת"א

(. מלמדת ומדריכה בשיטת  1996-2006של איט"ה. ניהלה מרפאת בריאות הנפש של משרד הבריאות )  התנהגותי

DBT  .במסגרות ציבוריות ופרטיות        

עוסקת  מנהלת מקצועית של מכון אופק.   עובדת סוציאלית קלינית.אוניברסיטת ת"א( )   M.S.W , דנה ספקטורגב'  

וע מתחום הפסיכותרפיה והחינוך. מנחה קבוצות ללימוד מיומנויות  מלמדת ומדריכה אנשי מקצ . DBTבגישת בטיפול 

DBT  .מלמדת ומדריכה בשיטת   למטופלים ולאנשי מקצועDBT מרצה  ריות ופרטיות. במסגרות ציבו במכון אופק ו

 . האקדמית ת"א יפו במכללה  כנית מפרשים ובתו התנהגותי של איט"ה -בתוכנית הישראלית לטיפול קוגניטיבי

mailto:ofekdbt@gmail.com
https://www.ofek-dbt.com/professionals
https://www.ofek-dbt.com/professionals
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אילן(. פסיכולוג קליני מומחה. מטפל במבוגרים ונוער בגישה דינמית ובגישה דיאלקטית  -)בר   M.A, טמר גון ארס 

למטופלים ולאנשי מקצוע. מלמד ומדריך    DBTוד מיומנויות (. מדריך הורים, מנחה קבוצות ללימ DBTהתנהגותית )

 ת. כון 'אופק' ובמסגרות ציבוריובמ DBT -ה אנשי מקצוע בעבודה טיפולית בשיטת

 

  במכון הורים  ומדריך  פרטני  מטפל אופק. מכון  של   שותף מנהל. מומחה פסיכולוג קליני( אילן  -בר )  Ph.D, נדב לוי  ד"ר 

  בתוכנית  מרצה .DBT-ה  בגישת מקצוע  אנשי  ומדריך   מלמד  ולהורים.  למטופלים DBT תמיומנויו  קבוצות   מנחה אופק.

 איט"ה.  של   התנהגותי-טיביניקוג  לטיפול הישראלית 

 

עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית. מטפלת ומדריכה במסגרות ציבוריות ופרטיות. מרכזת את   (.M.S.W) נעמה שוורץ ' גב

 .ות מיומנויות למטופלים והוריהם קבוצות הקשיבות במכון אופק, מנחה קבוצ


