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 28/12/18אי מצב שמפני את הגב – אימו במיומנויות
חברתיות

גב' יעל אברה
מחקרי מראי כי ילדי ע חס במיומנויות חברתיות מתקשי בהשתלבות
החברתית וכ סובלי יותר ממצוקות פסיכולוגיות שונות כגו בדידות ,דיכאו,
חרדה ועוד.
במפגש יוצג המודל הטיפולי הפרטני שפיתחה המרצה לעבודה פרטנית ע ילדי
דחויי חברתית .המודל עוסק בפיתוח וחיזוק של מיומנויות חברתיות בסיסיות
ומורכבות .במהל המפגש נתנסה בעבודה טיפולית על מספר מיומנויות חברתיות
מורכבות :כניסה לתו קבוצה ,הבנה רגשית ,היכולת לומר מילה טובה ,הכרת
הטוב שבי ,התמודדות ע עלבו ופיתוח שליטה עצמית .יוצג שאלו שפיתחה
המרצה להערכת המיומנויות החברתיות .הגישה הטיפולית של המרצה הינה
בבסיסה קוגניטיבית התנהגותית.

יעל אברה – הינה פסיכולוגית חינוכית מומחית  $מדריכה ,מטפלת משפחתית
מוסמכת ,ומטפלת קוגניטיבית התנהגותית .סגנית מנהלת השירות הפסיכולוגי
בבאר שבע .מלמדת ומדריכה במהל השני במסגרות שונות כגו ,הכשרת מטפלי
 CBTבמרכז חוס תל אביב ,מרכזי הפסגה ברחבי האר( ,ליווי ולימוד עובדי
סוציאליי קליניי  ,שירותי פסיכולוגיי ועוד .יעל כתבה מספר מאמרי
בתחו הדחייה החברתית ולאחרונה הוציאה ספר העוסק בדחייה חברתית כאשר
הציר המרכזי הינו עבודה על מיומנויות חברתיות ,ה של הילד המתקשה להשתלב
חברתית וה של הכיתה אליה הוא משתיי.

 15/3/19מציאות מדומה :כל מה שרצית לדעת
ד"ר שרה פרידמ

בשני האחרונות ,השימוש במציאות מדומה ) (VR $VIRTUAL REALITY
כטיפול בהפרעות חרדה גדל משמעותית ,עפ"י מחקרי טיפול זה יעיל כמו טיפול
מסורתי.
בסדנה זו ימחישו את השימוש במציאות מדומה ב CBT $בישראל ,באמצעות
ארבעה פרוייקטי של מעבדת  VRבאוניברסיטת בר איל:
 PTSD .1בעקבות פיגוע ,טופל בהצלחה באמצעות  $ BusWorldמציאות מדומה
המאפשרת חשיפה הדרגתית לפיגוע.
 VR .2מבוסס אינטרנט  (IVR),שימש כהתערבות מוקדמת למניעת PTSD
בעקבות תאונת דרכי .
 .3השימוש ב  SnowWorldמציאות מדומה המשמש כהסחת דעת בטיפול בכאב,
שימש ג כהתערבות מוקדמת בחדר מיו לאחר אירוע טראומטי.
 .4יוצגו נתוני מחקר חדש אודות השימוש ב"עזה וירטואלי" ,מציאות מדומה
לטיפול בחיילי שסובלי מ  PTSDעקבות לחימה.
משתתפי הסדנה יוכלו להשתמש בציוד של מציאות מדומה על מנת להרגיש את
החוייה של טיפול בחשיפה ע"י .VR
ד"ר שרה פרידמ היא מרצה בכירה ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת
בר$איל .בנוס ,Dהיא מייסדת ומנהלת קלינית של מרכז  ,CBTבמחלקה
לפסיכיאטריה בבית החולי האוניברסיטאי הדסה .מחקרה מתמקד בפיתוח
וטיפול בתסמונת פוסט טראומתית.
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ליסה אורמנד
הרצאה זו תנסה לספק למשתתפי הבנה טובה יותר של תחו הפרעות האכילה,
תו התמקדות באבחו וסימני אזהרה.
בהרצאה אסקור ואבח את שכיחות של הפרעות האכילה והגורמי להופעת
והימשכות .
בפני המשתתפי יוצגו מודלי שוני של הפרעות אכילה ובחינת באמצעות
גישה טראנס דיאגנוסטית .
המשתתפי יקבלו הבנה בסיסית כיצד לטפל בהפרעות אכילה באמצעות גישת
טיפול קוגניטיבי התנהגותי ). (cognitive behavioural therapy
אני אסקור לעומק את הראיות הקשורות לטיפול בהפרעות אכילה ואציג
למשתתפי את העקרונות הכלליי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.
בנוס ,Dנבח התערבויות ) (interventionsקוגניטיביות התנהגויות אשר נפוצות
בטיפול בהפרעות אכילה ,תו התמקדות בקווי המתאר של המפגש הטיפולי
) (sessionומש זמ הטיפול .
המשתתפי ירכשו מגוו כישורי טיפול קוגניטיבי התנהגותי אשר ישמשו אות
בעתיד.

ליסה אורמנד היא מטפלת מוסמכת על ידי הארגו הבריטי לטיפולי התנהגותיי
וקוגנטיביי ע מעל  11שנות ניסיו במערכת הבריאות הממשלתי באנגליה .היא
בעלת תואר ראשו במדעי קוגניציה ותארי בריפוי בעיסוק וטיפול התנהגותי
קוגניטיבי .בתחילת דרכה כמטפלת ב ,CBT$עסקה בטיפול קבוצתי לאנשי ע
הפרעות אישיות ,טיפול במנטליזציה ו .DBT$בשש השני האחרונות ליסה
התמקדה בטיפול  CBTלהפרעות אכילה בVincent Square Eating $
) Disorders Clinic (NHSבמחלקות סגורות ומרפאות חו( .ע הגעתה לאר(
)לפני כחצי שנה( ,פתחה קליניקה פרטית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי להפרעות
אכילה ומרצה על  CBTבתוכניות של הדסה ובר איל ,ש ג נמצאת בכובע
מחקרי.

ספח ההרשמה למפגשי איט"ה בבארשבע

חברי איט"ה ,כולל חברי מתענייני ששילמו את דמי החבר פטורי מתשלו ,א חובה
להירש מראש למפגשי בה מעונייני אצל הגב' תימור גביש ,מזכירת איט"ה בכתובת מייל:
@itacbtisrael
gmail..com
itacbtisrael
@gmail
עבור נרשמי שאינ חברי איט"ה ,התערי 5הוא  6 100עבור מפגש אחד ,או  6 250לכל
הסדרה ) 3מפגשי(.
לסטודנטי במקצועות טיפוליי )מאוניברסיטאות ,מכללות ותוכניות הכשרה ב  CBTבחסות
איט"ה ומתמחי בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ובהצגת תעודה מתאימה( התערי 5הוא 6 50
לפגישה בודדת ו  6 140לכל הסדרה.
מועד סיו ההרשמה :עד שבוע לפני ההרצאה.
נית #לשל עבור ימי העיו #בחיוב טלפוני .נית #לשלוח מייל למזכירות דר "צור קשר" באתר
איט"ה  itacbt.co.ilולבקש להירש.

נית #לשל ג בדואר .את התשלו יש לשלוח מראש למזכירת איט"ה ,הגב' תימור גביש
ת.ד ,11472 .תל אביב 6111302
אנא רשמו את השיק לפקודת איט"ה בלבד .לא לשלוח בדואר רשו
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