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  הםיגוף נפש ומה שבינ -  ביבליוגראפיה נבחרת  לקורס ביופידבק 
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  3201 מעודכן 

  ספרים מקיפים:  וניהול לחצים ביופידבק
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  )סקירה רחבה ומדעית של שיטות רבות בניהול לחצים(

3 .New Harbinger  The relaxation & Stress Reduction Workbookavis,M.,Eshelman E. R.,MacKay M.,D

Publicaion,U.S.A. Ca 2000  
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 .שונים כולל נשימה וטיפול הפרעות שונות מדריך מצוין הכולל גם שילוב מיינדפולנס עם ביופידבק שימוש במדדים

  .הוצאת אור עםביופידבק הכוח בידיך   'גליקסמן יגאל.5

 2004מ  "פרולוג בע, סדרת בריא לדעת  ביופידבק 'רולניק ארנון. 6

  

  :ומדעית קשר גוף נפש בראיה רפואית

ספר זה מכיל (  2013 חיפהפרדס הוצאה לאור , פסיכותרפיה גופנית -אנטומיה של טיפול  ,בן שחר אסף רולף .1

, יתהתייחסותפסיכו דינאמית מגע יחד עם גישה טיפולית  ותאוריה ודוגמאות של שילוב מודעות לתחושות הגוף

 )בסיום מילון מונחים וכן רשימת מקומות של הכשרה לשיטות שונות המשלבות גופנפש

ירה של שיטות אלטרנטיביות על סק(      2004א "מטר ת   . ד וללא פרוזאקיללא פרו, שרייבר סרוואן .2

 )כתוב בצורה בהירה ומרתקת, מחקרים פי

 )ישן אך עדיין לא נס ליחו ב"בארה 1986יצא ב. ( 2002כתר ירושלים  אהבה רפואה וניסיםסיגל ברני  .3

 317 - 277התמודדות רגשית  5שער  הלב המדריך המלא לבריאות ושיקום  קרסו  רפי פוגל אמיר  .4

  .2004כתר ירושלים 

 2005עם עובד אפיקים למדע     המוח הרגשי: וזף'לדו ג .5

 ).חלק ראשון( 1997תל אביב , מטר, אינליגנציה רגשית, גולמן דניאל .6

 2008מטר תל אביב , אלכימיה רגשית, בנט גולמן טארה .7

קשת הוצאה לאור  ) תיאור המודל של המוח התלת שלבי(  94עד  83עמ  מה זאת אהבה, יובל יורם .8

 2001 א"ת

 2001א "מדעי המוח קשת הוצאה לאור ת 305חלק שלישי מעמ סערת נפש , ל יורם יוב .9

 2009כתר ירושלים ,  המוח הגמיש סיפורים מקו החזית של חקר המוח ,נורמן' דוידג .10

 ע"תש 2009דביר ,ה ביתן רכנרת זמו אדם לאדם ראימרקו יקובוני   .11

  

C.B.T. 

, תל אביב, דינונון, התנהגותי בילדים עקרונות טיפולייםטיפול קוגניטיבי  ,מאיירס יופ ואחרים, מור נילי .1

   ).חדש מדעי מבוסס מחקרית ומפורט( .  2011

עקרונות  מבוגריםטיפול קוגניטיבי התנהגותי במאיירס יופ , מור נילי, מרום צופי גלבוע שכטמן איוה .2

 )מחקרית ומפורט חדש מדעי מבוסס( 18, 7, 4, 3, 1פרקים .  2011, תל אביב, דינונון, טיפוליים

 2003ג "פוקוס ר .הבסיס לצמיחה אישית מחשבות ורגשות. פנינג פאטריק, דייויס מרתה, מקיי מתיו .3

  ) מאד ברור למתחילים ובכלל(
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 ׁ)נחשב ומוכר בתחום(ׁ  .מן הוצאה לאור רמת גן. בוחרים להרגיש טוב, ברנס דיויד .4

  1996אור עם  חשיבה חיובית ,פייפר ורה .5

 תהוצאת אח קריי. תרפיה קוגניטיבית עקרונות והדגמות. בק אהרון. וויליאמס ג, .ג מרק, אן'סקוט ג .6

 1995 ביאליק

 )למי שמתעניין בטיפול בדחיינות( 1991דביר תל אביב  אומר ועושה. יו'בסקי סרג'מרצ .7

 1990קשת   יטה עצמיתלהדרך לש ,רונן תמר .8

 1992פפירוס  ,נלמדת הותושיישליטה עצמית  ,רונן תמר .9

. א"ת, פראג הוצאה לאור , ארבע שאלות שיכולות לשנות חיים, לאהוב את מה שיש, ון קייטיבייר .10

 ולמעשה אינה שייכת לשום זרם פסיכולוגי cbtקייטי ביירון אינה שייכת לזרם המרכזי ב *( *.2004

 , ).ובכל זאת גישתה  מרגשת ויעילה

  

  הרפיה היפנוזה   דמיון מודרך

  2003מודן הוצאה לאור , ו המרפא של הדמיוןכוח, להיות פרפר, צור עמוס .11

 ).1995(  אור עםא "ת דמיון מודרך לצורך שינויפנינג פטריק  .12

 )2003(אח  . דימיון מודרך עם ילדיםפאלמר דבורה  .13

 )1998(אח   ויזואליזציה יצירתית עם ילדיםיניפר  'דיי ג .14

" והיציאה ממנהת פנדורה הכניסה לתיב"רדות בשיטת טיפול קצר מועד בפחדים ובח. אליצור ברוך .15

 )2/87( 2חוברת , 1שיחות 

י  "שפ, פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך. יישום שיטות הרפיה ודמיון מודרך במסגרת בית הספר, אליצור ברוך .16

 ד "תשמ

  1988אור עם .  הרפיה עצמית        אליצור ברוך .17

 1996הוצאת הקיבוץ המאוחד   לעצור את המתח שיטת סילבהליברמן ט וליברמן רפאל    .18

19.  , Crown House, U.K. 2009  Scripts & Srategies in Hypnotherapy with ChildrenHudson, L.  

 1998הוצאת המחברים  nlp תקשורת עם התת מודע ספר ללימוד דמיון מודרך ו, רטר דפנה ואמיר .20

 )סקריפטים מצוינים ובעברית של דימיון מודרך והיפנוזה(

21.  

16. Real  People Press. (1979)rogs into Princes: Frer, R. & Grinder, J. Bandl 

 

  :נרטיבי

  )1997(מודן הוצאה לאור  ,"מעשה הסיפור הטיפולי. "נחי, ואלון. ח, עומר  .22

 )1999(ריקובר  'א צ"ת, למטרות טיפוליות סיפוריםאמצעים . ד, אפשטיין. מ, ייטו .23

  )1996(הוצאת נורד חיפה   .רים מטאפוריים להיפנוזה  ותרפיהקולו של מילטון אריקסון סיפו. ס, רוזן .24

  

  :קצר מועד

מגנס האוניברסיטה העברית ירושלים  ,קצרת מועד הפסיכותרפי, .שפלר ג, .איציקסון י, .דסברג ח .25

 ). הצגה של  פסיכותרפיה פסיכודינמית קצרת מועד(   .ט"תשמ

26.  pany N.Y. 1985Norton & Com in Brief Therapy. to solution sKey S. e ShazerD 

  1990מרץ  2חוברת ' שיחות כרך ב, עקרונות האסטרטגיה הטיפולית. נ, ואלון.  ח, עומר .27

 

omatic ExperiencingS 

28. North Atlantic Books, Berkely California 2010  In an Unspoken Voice,evine, Peter A., L  

  1999לאור הוד השרון אסטרולוג הוצאה  ,להעיר את הנמר, לוין פיטר .29



 

  א ד ר  ל ב י א
  4647. ר.מומדריך פסיכולוג חינוכי מומחה 

  02/6436756פקס , 02/6414979, 050/9739364: םטלפוני
  96407גבעת משואה ירושלים  55/3ין 'דולצ 

  

 

3

 )1978יצא לראשונה באנגלית ( 1996מרקם   , התמקדות.  ין  ט'נדלין יוג'ג .30

 2008נורד ,  ה אל מערבולת ההבראהממערבולת הטראומ, ינה'ג, רוס .31

  

  

  :ילדים

    2007ספרים הוצאה לאור תל אביב פחדים של ילדים. א' ליבוביץ, .עומר ח .32

http://www.psychom.com/Phadim_he.html 

  2000  טלבוק. אל תאבד את הצפון ביום ראשון  מוסר אדולף .33

 1998ביאליק . הוצאת אח ק. ויזואליזציה יצירתית עם ילדים מדריך מעשיניפר 'דיי ג .34

  2003הוצאת ספרים אח ,  דמיון מודרך עם ילדים פעילות אינטראקטיבית, פאלמר  דבורה .35

  1993תל אביב ,עמיחי ילדים פיזי אצלכואב לי התמודדות נפשית עם כאב  כצנלסון עדנה .36

  .על בדיקות רפואיות שונות אשפוז ופחדים 99רשימה בספרה שלח עדנה כצנלסון  עמוד              

  
 יה חיובית גפסיכולו

אחד הספרים הכי ( 2008א "פסיכולוגיה חיובית בחיי היום יום מטר ת, באושר ובאושר, בן שחר טל

 )איניים

מעבר של סליגמן לחקר האושר אחרי עשרות שונים ( 2000א "אופטימית עם עובד תילדות  סליגמן מרטין

 )של מחקר בחוסר אונים נלמד

   2005א  "מודן הוצאה לאור ת, אושר אמיתי הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית,  .סליגמן מ

 )ישן ובכל זאת יש בו  משהו( 1996חשיבה חיובית אור עם , פייפר ורה

    2005 א "ת מודן הוצאה לאור ,אושר אמיתי הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית  ,.סליגמן מ       

  

  cbt     :משחקים טיפוליים עם ילדים 

 John Willey & Son, Ltd, West Sussex .Think good Feel Good, Using CBT with children and young peopletallard, P. S

2005.   

John  .children and young people A Cognitive Behavior Therapy Workbook forThink good Feel Good, P. tallard, S

Willey & Son, Ltd, West Sussex 2005.   

Friedberg, R. D. & All. Therapeutic Exercises for Children. Professional Resources Press. Sarassota, Florida 2002   

Kendall, Philip,  Hedtke,K. A. The coping cat workbook. Temple University Workbook Publishing. Ardmore U.S.A 

2006  

  :משחקים ממש ובעברית

 ת "לשחק באמ -  ר נעמי דותן"ד .1

 לב העניין  :ר איריס ברכוז"ד .2

 אורדעהוצאת  : יד על הלב .3

 משחקים שבלב - מעמקים , טלי זכרין .4

  

  

  :בנוסף 

וכן  אתרים ".השלווההשפה "בהם  לצורך תרגול  רלהיעזות קלטות שונות של שיטות הרפיה ומדיטציה שניתן קיימ

  .לחצים וביופידבק העוסקים בהתרגעות ניהול שוונים  


