
 מחזורי סתיו / חורף – ביופידבקל י שלב א'קורס      

 )קרית ים( חיפה, ב"שם, רושלי, י(מחזורים שניל אביב )ת   

 00/8 – 81/08 ;81:21 – 01:21' דאו ימי  81/08 – 21/01  ;80:11 – 00:11: ימי ה' (28-ו 82) מחזורי ת"א

 08/08 – 81/01 ;02:21 – 12:21(: ימי ו' 82) מחזור ירושלים

 )טרם נקבעו ימים ושעות( מחזור באר שבע.   8/8 – 01/08; 02:21 – 12:21(: ימי ב' 21) מחזור חיפה

 הכלים הטיפולי ? מדוע מטפלים וקליינטים אוהבים ביופידבק ולמה כדאי להוסיף אותו לארגז 

מאפשר התחברות מהירה, ויוצר מרחב טיפולי מיוחד, המשלב התבוננות  ביופידבק 

 (Mindfulness & Playfulness) ומשחקיות.

 מאפשר יחסים טיפוליים מיוחדים וקרבה טיפולית.  ביופידבק 

 נותן משוב מיידי ומוחשי ומסייע לרכישת שיטות הרגעה והתבוננות. ביופידבק 

 הנו  כלי יעיל עבור מטופלים המתקשים להתחבר לערוץ המילולי. ביופידבק 

מתאים לילדים נוער  .במגוון של הפרעות וקשיים יעיל לשיפור יכולת ויסות עצמי, ביופידבק 

 מאפשר התערבות לא תרופתית ממוקדת ולרוב קצרה. .ומבוגרים

 . העבודבזוכה להתעניינות וביקוש בציבור  ומאפשר למטפלים להוסיף נדבך ייחודי  ביופידבק 

 CBTלמגיעים מסביבת 

-ו למעשה חלק חשוב במרכיב הביופידבק הנשאפשר להגיד . CBT-ביופידבק מתקשר מאד לטיפול ב

B" " של ה-CBT.  מרכיב תחת כנפי האת המרכיב ההתנהגותי שקצת עומעם מעצים הביופידבק

בסיוע , כל זאת התמודדות עם ההווהלמודעות ו נעסוק בהקניית פרוטוקוליםשלב א' בהקוגניטיבי. 
 יצד ביופידבק וחשיפה הולכים יד ביד.כלאחר מכן נראה . טכניקות רגיעה

 :הקורסאפייני מ

משתלב היטב ,  ובאימון ומכוון לאנשים העוסקים בטיפול באוריינטאציה טיפוליתא וה הקורס 

  .וקליניות ,חינוכיות ,שיקומיות בגישות 

או ביופידבק  ית מטפלובמסלול ההסמכה לתעודמתוך הקורס המלא שחלק מוכר  והנ הקורס 

 )א.י.ל.י.ם(. ומשוב ביולוגי" גיה יישומיתולויהישראלית לפסיכופיז האגודה"של מנהלי לחצים 

  .ועדת ההסמכה, היו"ר היוצא של ה עיקרי: אדר לביא, פסיכולוג חינוכירצמו ניהול אקדמי 

 ארגון וליווי טכני: זאב דניאלי, מנהל פיתוח מערכות ביופידבק, מיינדלייף פתרונות בע"מ.  

 מתווה הקורס:
מפגשים טכניים שיתקיימו  8-תודולוגים ומפגשים מ 0שעות אקדמיות.   11מפגשים,  2

שעות מהיקפו המקורי של קורס  1-בקבוצות קטנות לפי תיאום מיוחד. היקף זה גדול ב
 שלב א' וזאת עקב הרחבה מהותית של השכבה הטכנולוגית.

 

שאין בידם מערכת ביופידבק  המשתתפיםיקבלו  הקורסבזמן   בונוס השאלת מכשור:
ProRelax  ערכתProRelax  ,ללא תוספת מחירללמידה והתנסות . 

הדרכה  יינתנו שעות בונוס שלבמסגרת הקורס  ProRelaxלרוכשי   :בונוס שעות הדרכה
ת וקבוצתי ות)מועדי הדרכ או פרטנית. תיתהדרכה קבוצשל ת ונבמתכנוספת  טכנית

 .(בנפרד עם החניכים ייקבעויתקיימו לאחר הקורס ו

 )מחירים, תאריכי מפגשים, מקומות ועוד( נוספים פרטיםלהקש/י 

   zeev02@netvision.net.il  ,4201211-111: 'טל ,מיינדלייף ,אב דניאליז :הרשמהל
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