
JCBT- טיפול קוגניטיבי התנהגותי יהודי
Jewish cognitive behavioral therapy

אימון טיפולי

שיטת טיפול פסיכולוגי ממוקד וקצר טווח שהוכח בעולם
כיעיל ואפקטיבי ביותר לטיפול בהפרעות כמו חרדה, דכאון,

פוסט טראומה, כפייתיות ועוד.
השיטה משלבת את הרעיון לפיו על מנת ליצור שינוי אצל המטופל, 
יש צורך בשינוי תפיסת המציאות כפי שנעשה בטיפול הקוגנטיבי, 
עם הרעיון לפיו יש צורך ליצור שינוי בהתנהגות המטופל ולכן יש 
שמקובל  כפי  חדשות,  התנהגויות  של  ותרגול  בלמידה  גם  צורך 

בטיפול ההתנהגותי. 
כפי  הנפש  בהכרת  מעמיק  ידע  על  מבוססים  הטיפול  רעיונות 
ללומדים  והקבלה. התכנית תקנה  שהוא מבואר בתורת החסידות 
את הכלים המקובלים בעולם בתחום ה-CBT  בשילוב כלים מעולם 
האימון המדגישים את הצורך לרומם ולהעצים את האדם לקראת 

מימוש תפקידו וייעדיו.
הכלים יילמדו ממקורם היהודי שיעמיקו את הבנת נפש האדם ואת 
התהליכים המביאים לשינוי ולריפוי הנפש, תוך מתן דגש לאמונה 
בזולת, לאמונה במשמעות שיש במה שהוא עובר ובכוחות שניתנו 

לו להתמודד, להתגבר ולנצח.
בכלל  בתורה  גלומים  ההתנהגותית  הקוגנטיבית  השיטה  יסודות 
ובכתבי החסידות והקבלה בפרט, בקורס זה ניצור המשגה והבנייה 
התנהגותי  הקוגנטיבי  והטיפול  התיאוריה  עקרונות  של  שיטתית 
יהודי, התלמידים יקבלו הכשרה בשיטות הטיפול והדרכה המבוססת 

על ידע ונסיון עתיר שנים של מרצים ומטפלים בתחום. 

סגל התכנית:
בראש התוכנית עומד הרב יצחק ערד, ראש מכון דעת ותבונה יחד עם 
מרצים נוספים ואנשים מקצוע בכירים בתחום הפסיכולוגיה והטיפול 

המיישמים בעבודתם את הגישה היהודית-חסידית בהבנת הנפש.

מבנה התוכנית: 
התוכנית כוללת קורסים תיאורטיים , תרגול, סדנאות, הדרכה אישית 
מפגשים   28 שנתית,  דו  הינה  התוכנית  ופרקטיקום.  וקבוצתית 

שבועיים בכל שנה, סה"כ 300 שעות. 

מגוון מאמרי תוכן 
ושיעורים מוקלטים

להאזנה וצפיה באתר דעת
www.daat.org.il

לפרטים והרשמה:
077-3137800

www.tvunah.com
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מעומק ההבנה של נפש האדם עם הרב יצחק ערדמסע לימודי מרתק
ממקורות הקבלה והחסידות 

אל תהליך של מימוש בכלים 
ישומיים בעבודה הטיפולית 
ובהעצמת החיים האישיים.

CBT יהודי
טיפול קוגניטיבי התנהגותי

CBT יהודי

במכון דעת ותבונה 
בראשות הרב יצחק ערד 

פותחו תוכניות לימודים ללימוד והכרת הנפש מתוך עיון בכתבי 
החסידות והקבלה במתן דגש על הצגת והורדת הרעיונות העמוקים 

לשפה בהירה ומודרנית והקניית כלים מדויקים, מקצועיים ופרקטיים 
לאיש המקצוע בתחומי הטיפול השונים.

מטרת המכון היא להכשיר אנשי מקצוע בתוומי הטיפול השונים אשר 
יעסקו בעבודתם באופן מקצועי לפי גישה ייחודית זו, וכן להקנות ידע 
והבנה בנפש האדם וכלים ליישום ידע זה בעבודה הטיפולית לאנשי 
לימודים  תוכניות  מציע  המכון  השונים.  הטיפול  בתחומי  המקצוע 

במקצועות הטיפול, האימון, הייעוץ והגישור. 

והטיפול,  במשך השנים הוכשרו מאות תלמידם במקצועות האימון 
ובהעצמת  הטיפולית  בעבודתם  לימודיהם  את  בפועל  המיישמים 

חייהם האישייים.

חברים בועדה המייעצת האקדמית:
ד"ר חנוך מיודובניק- מנהל מחלקה פסיכיארית סגורה במרכז בראיות 

הנפש בבאר-שבע ומרצה בכיר בפסיכיאטריה באוניברסיטת בן-גוריון.

ד"ר מרים בן עמי- פסיכוטרפיסטת קוגניטיבית התנהגותית.

ד"ר עינת מיודובניק- פסיכולוגית קלינית מומחית

וד"ר לפסיכולוגיה.

טיפול פסיכולוגי-יהודי 
ממוקד ומרפא נפש

חדש!ביביליותרפיה חסידית

מאמנים זוגיים

מאמנים להורים

הכשרת מאמנים אישיים



מטרת הקורס:
להכשיר את הלומדים לעבודה של הדרכה 

והסרת  בעיות  בפתרון  לסייע  הזולת.  עם  ואימון 
העצמי  הפוטנציאל  ולמימוש  לצמיחה  ולהביאם  מחסומים 
הטמון בהם ולחיים של הצלחה והרמוניה בתחומים השונים 

– בתחום האישי, במערכת הזוגית וההורית, בעבודה ובחברה.
הנפש  בהבנת  היסוד  לכללי  הלומדים  את  תחשוף  זו  תכנית 
לכלים  מיוחד  דגש  מתן  תוך  והחסידות  הקבלה  תורת  לאור 

מקצועיים וישומיים להדרכה ואימון.
פיתוח מודעות  יעברו התלמידים תהליך של  במהלך הקורס 
עצמית והעצמה אישית יחד עם מתן כלים מקצועיים להעביר 
תהליך מובנה שיעצים את הזולת למקום של חיבור עצמי נכון 

ומימוש ייעדים בפועל במציאות.

נושאי הלימוד:
והחסידות.  הקבלה  תורת  ע"פ  וכוחותיה  הנפש  מבנה  הכרת 
מתן כלים לפיתוח מודעות עצמית נכונה המביאה להגשמה 

והשגת ייעדים בתחומי החיים השונים.
ודרכים  הפרט  של  היחודיים  המשאבים  לזיהוי  כלים  מתן 

להעצמתם.
למנוף  והפיכתם  ומשברים  קונפליקטים  עם  התמודדות 
לצמיחה והתפתחות. הקוד האתי של המאמנים. מהות הקשר 

והיחס בין מאמן ומתאמן.

מבנה הקורס:
מעשי  ויישום  תירגול  במליאה,  מהרצאות  בנוי  הקורס 
להגברת המודעות האישית של המאמן ולהעמקת המיומנות 

המקצועית, הדרכה, ניתוח מקרים ופרקטיקום.

היקף התכנית 180 שעות. 30 מיפגשים של 4 ש"א 
ולימוד עצמי מתוך ערכות למידה אישיות 

להאזנה ולקריאה.

הכשרת מאמנים אישיים
כלים ישומיים להובלת תהליך

של צמיחה והתפתחות

להרמוניה במשפחה
והורות מיטבית

להובלת תהליך מנחה
הסיפור והמשמעותלזוגיות מתוקנת

בתהליך טיפולי

מאמנים זוגיים

מאמנים
להורים

מאמנים זוגיים
חשיבות עליונה מיוחסת לחיי משפחה תקינים ובריאים ולהרמוניה 

במשפחה, המקרינים על כל תחומי החיים של הפרט והכלל.

מטרת הקורס:
הקורס יקנה למאמן ידע תורני – חסידי וכן ידע מקצועי, טכניקות 
וכלים מעשיים לבניית מערכת זוגית נכונה, להובלת תהליך מנחה 
במערכת  קשיים  עם  אפקטיבית  ולהתמודדות  מתוקנת  לזוגיות 

הזוגית.

בין נושאי הלימוד:
בניית  הזוגית.  במערכת  והאישה  האיש  של  היחודיים  המאפיינים 
מודעות נכונה של הפרט בקשר הזוגי. הכרת מבנה המערכת הזוגית 

המתוקנת. טכניקות לבניית תקשורת זוגית מיטבית ועוד.

מאמנים להורים
מטרת הקורס:

הקורס יקנה למאמן ידע תיאורטי וכלים מעשיים בהדרכת ואימון 
הורים )ואנשי חינוך( בהתמודדות עם ילדיהם בכל שלבי ההתפתחות 
ממקום של הכרת עולמו הפנימי של הילד וצרכיו היחודיים שתוביל 
והרמוני  נכון  קשר  ליצירת  וכלים  ידע  תקנה  וכן  מיטבית,  להורות 
בין הילדים להוריהם וליצירת יחס מתוקן ומעצים גם במקרים של 

התמודדות עם מצבים של הורות לא תקינה.

בין נושאי הלימוד:
הכרת מהות הקשר העצמי שבין הורים וילדים. מתן כלים לבניית 
הגדילה  שלבי  בכל  לילדיהם  הורים  של  ומגדיל  בונה  נכון,  יחס 
וההתפתחות. מתן כלים לפתרון קונפליקטים של הורים מול ילדים 

וילדים מול הורים.

מכל מקום בעולם 
קורס אימון אינטרנטי מכל מקום בעולם. 

שעורים בקבצי ווידאו של הרב יצחק ערד, 
איש  בליווי  ומקורות,  תרגילים  עזר,  בדפי  מלווים 

צוות מטעם מכון דעת ותבונה.

יוקרנו  הקורסים  כל  במהלך 
ואימון  טיפול  מתהליכי  וידאו  סרטי 
השונים  הטיפול  במקצועות  אותנטיים 
תהליכים  יודגמו  וכן  ותבונה  דעת  במכון  הנלמדים 

בנושאים הנלמדים עם תלמידי הקורס. 

הסיפור והמשמעות בתהליך הטיפולי

טיפוליים  בכלים  ומאמנים המתמקד  קורס המשך למטפלים 
באמצעות סיפורים. 

חיים  וסיפורי  וחסידים  צדיקים  סיפורי  חז"ל,  סיפורי  שילוב 
בתהליך הטיפולי, שיותאמו לעולמו הפנימי של המטופל ויהוו 

ערוץ מרכזי בטיפול.

למידת אוסף סיפורים עם משמעות טיפולית ומתן כלים 
לשימוש בסיפור בתהליך הטיפולי.

הסיפור ככלי אבחון. 

הסיפור ככלי לבירור ופיתוח תובנות חדשות 

המטופל  של  הפנימי  עולמו  לשיקוף  כלי  יהווה  הסיפור 
ויאפשר לגעת ברבדים החבויים בעומק הנפש ולרפאם.

תוקעות  ובחוויות  בטראומות  לטיפול  ככלי  הסיפור 
והורסות.

מתן כלים לחשיפת נקודת המשמעות הכללית והייחודית 
של החיים באמצעות תודעת הספר והסופר.

עבודה באמצעות תהליכי כתיבה שיסייעו לספר מחדש 
את סיפורי העבר, לחשוף את משמעותם ולתקנם בחוויה 

האישית

סיפורים  בהשראת  לעתיד  נכונים  ייעדים  הצבת 
שיאפשרו למטופל לחולל שינוי לטובה בחייו 

ושליחותו  חייו  תכלית  את  ולממש 
באופן מיטבי.

ביביליותרפיה
חדש!חסידית


