
 

 

 

 

 בפ"תשב',  שנה:

 תזונה והתנהגות .א.מ: תכנית שני תואר 286.4830    :מספר קורס

  8:30-12:00בין השעות יולי ל 22ביום שישי  יולי , ל 24 יוליל 21-22 יוליל 17-18 תאריכים ושעות: , קיץסמסטר 

 יינתנו תרגילי בבית .  16-18בין השעות  18:00- 08:30 בין השעות שאר הימים 

 : פרופ' יעל לצרשם המרצה

 בתיאום מראשו 16-17 היום : שעות קבלה

 טל:   יפורסם בהמשך: עוזרת הוראה

 
הפסיכותרפיה )מבוסס על בהפרעות אכילה  IPCהתערבות וייעוץ בינאישי  שם הקורס: 

 הבינאישית(

 סוג הקורס: שיעור

 ותיאור מקוצר של הקורס ומטרותי

 מבוא

נה התערבות מבוססת ראיות אשר החלה כטיפול אצל י( הInterpersonal Psychotherapyהפסיכותרפיה הבינאישית )

-מבוגרים הסובלים מדיכאון אך פותחה ונחקרה גם באוכלוסיות רבות אחרות כגון אנשים אשר סובלים מחרדה, פוסט

( ובשנים 1984)  Gerald Klerman-ו  Myrna Weissmanטראומה, הפרעות אכילה וכיוב'. הגישה פותחה במקור על ידי 

 פסת תאוצה רבה בעולם בכלל ובישראל בפרט.האחרונות תו

על אינטגרציה של תאוריות ההתקשרות וגישת היחסים הבינאישיים של הארי סטאק  תההתערבות הבינאישית מבוסס

ויחסים בינאישיים נמצאים  ,הפרעות אכילהכל סימפטומים, ובכללם ן. ההנחה העומדת בבסיס ההתערבות הנה כי אסליב

 בשיפור שני ההיבטים. ובלמידת הקשר בין השניים יפול יתמקד ביחסי גומלין וכי הט

תרפויטית קצרת מועד,  הניתן -מודל הפסיכותרפיה הבינאישית הנו מודל טיפולי מבוסס ראיות, להתערבות פסיכו

  והתערבות בעת משבר.  כתוכנית מניעהוקבוצתי ופרטני בפורמט ליישום 

)ארבעה מפגשים( שמטרתו איסוף מידע אודות אופי, איכות ומאפיינים  ןשלב ראשוההתערבות מחולקת לשלושה חלקים. 

ייחודים בקשרים הבינאישיים של המטופל, והאופן בו מתרחש מעגל ההשפעה ההדדית בין הקשרים הבינאישיים 

 ד )חמישה מפגשים( כולל לימו שלב בינייםוהאכילה. בסוף שלב זה, יבחר תחום בעיה שיהווה מסגרת ומוקד הטיפול. 

ותרגול של מיומנויות בינאישיות, רגשיות והתנהגותיות, אשר מטרתן לשפר את איכות היחסים הבינאישיים, האכילה 

 )שלושה מפגשים( מסוכמים ההישגים של ההתערבות, נערך דיון סביב  בשלב הסיוםומצב הרוח, במסגרת תחום הבעיה. 

מניעת הישנות וניתנות המלצות להמשך. מודל זה הנו בעל ערך גבוה ליצירת שינוי בהתנהגות האכילה באינטראקציה 

מפגשים( המבוסס על אותם  8הינו מודל מקוצר ) IPCה הטיפולית בין  הדיאטנית הקלינית לבין הפונים לטיפולה .  

 שונים. עקרונות ומתמקד בייעוץ ומתאים למטפלים מתחומי הבריאות ה

 

 

 



 

 

 

 

 

 -ה"פסיכותרפיה הבינאישית לטיפול בדיכאון במבוגרים ללמד את המודל התיאורטי והטיפולי של  מטרת הקורס

interpersonal psychotherapy( "IPT) טיפול בינאישי בהפרעות אכילה וההתאמה שלו ל(IPT-ED .) יספק בנוסף

אשר מבוסס על העיקרים התיאורטיים והטיפוליים של  IPCהקורס הכרות עם מודל ההתערבות והייעוץ הבינאישי 

 הפסיכותרפיה הבינאישית ואשר מיועד למטפלים מתחום הבריאות. 

הקניית הכילים , לימוד מעשי הכולל את IPTהעומדים בבסיס ה התיאורטיים הקורס יכלול לימוד הנוגע ליסודות 

 והטכניקות הטיפוליות המיושמות בו, תרגול והצגות מקרה.

אקדמיות. השעורים יכללו למידה תיאורטית ארבע שעות ורס יועבר במהלך סמסטר א'. משך כל שיעור הנו הק

 מיומנויות והצגת התנסויות מהשדה. הומעשית, צפייה בסרטי הדגמה, משחקי תפקידים, תרגול חוויתי של 

 :בסיום הקורס הסטודנטיות

 .  IPC -ו  IPT/IPT-ED הטיפוליים בתיאורטי ויישומי של המודלים יהיו בעלות ידע  .1

שימוש במעגל קרבה, תחקור ובמיוחד ה IPT/IPT-ED , IPC -יוכלו ליישם טכניקות טיפול המיושמות במודל ה .2

 . , וזיהוי הבעיה על פני רצף החייםבין אישי, זיהוי ובחירת תחום בעיה

להבין את הבעיה בקונטקסט בינאישי נוספות עם תחום הידע בתזונה, במטרה דרכי עבודה המשלב ירכשו ידע  .3

   ורגשי רחב .

 

 דרישות ואופן חלוקת הציון

 חובת נוכחות והשתתפות פעילה שוטפת:

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. חובת הנוכחות משמעה נוכחות פיסית בשיעורים, השתתפות פעילה ומעורבות 

לקו מחייבת הודעה מראש והסבר למרצה. היעדרויות בשיעור והשתתפות בתרגולים מעשיים. היעדרות משיעור או מח

יאושרו במקרי מחלה )עם אישור רפואי תואם(, שמחות במשפחה או להבדיל אירועים טראגיים במשפחה וחופשות 

המאושרות על ידי האוניברסיטה. ניתן אך לא מומלץ, להיעדר עד שני שיעורים מהקורס. במקרים חריגים ביותר 

 . (לידה על פי התקנוןיאושרו היעדרויות של עד שלושה שיעורים.  ,ם או להבדיל, אירועים טראגיים)במצבי חולי; מילואי

בשל רגישות הנושאים  יוקלט השעור לא הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות במשך כל השיעורים. , בקורס מקוון

חל איסור על הקלטת השיעור על ידי . יחשב כהיעדרותתאי פתיחת מצלמה . שיעלו על ידי המשתתפים

בבעיות אישיות נקודתיות תהיה התחשבות  הסטודנטים.  מצ"ב קוד התנהלות ואתיקה במקרה של קורס מקוון. 

 בנושא זה. 

 

 מטלות הקורס והרכב הציון:

גמר שהוצגו במהלך הקורס כעבודת תיאורי מקרה ניתן להשתמש ב(. 65%)עבודת גמר (. 35%)הצגת מקרה 

 . לפחות בתוספת תמיכה תיאורטית משני מאמרים עדכניים

, )יקבע מועד הצגת המקרה תקבע בתחילת הסמסטר. ניתן להציג את תיאורי מקרה בזוגות כמו גם את עבודת האמצע

רשמו לקורס( את עבודת הגמר יש להגיש שבוע לאחר סיום הסמסטר יעל פי מספר הסטודנטים שי הסמסטרבתחילת 

  .2022לי יול 31בתאריך 

 

 



 

 

 

 

 סטודנטים יקרים, 

 

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: וושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנ

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

 

בשעות סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי 

 .סמוך לתחילת הקורסהקבלה או במייל ב
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 רשימת קריאה:תוכנית הלימודים עם 

 * הזכות לשינויים שמורה בהתאם לצרכי הלמידה

 

  * הינם קריאת חובה-הפרטים המסומנים ב    תכני השיעורים ופרטי הקריאה תאריך מס'

 הקורס, תיאום ציפיות, חוזה לימודי  הכרות בין חברי הקבוצה ותכנית 2022יולי  17 1

היסודות ההיסטוריה של התפתחות המודל הטיפולי, ותכנית הקורס, היכרות עם עם הכרות 

 התיאורטיים של הפסיכותרפיה הבינאישית. 
Bowlby J. (1978). Attachment theory and its therapeutic implications. Adolescent 
Psychiatry 6. 5-33 

Frank, Ellen & Levenson, Jessica C & American Psychological Association 
(2011). Interpersonal psychotherapy (1st ed). American Psychological Association, 
Washington, DC. Chapter 2 pages 9-18 chapter 3 pages 19-30  history and theory 

היסודות התיאורטיים העומדים בבסיס הפסיכותרפיה הבינאישית: תיאוריית  המשך היכרות עם 2022יולי  17 

 ההתקשרות והפסיכיאטריה החברתית.  

Mufson, L., Dorta, K.P., Moreau, D., & Weissman, M.M. (2011). Interpersonal psychotherapy 
for depressed adolescents (2nd ed.). New York: Guilford Press. Chapter 3 

. פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית(. 2006מיטשל, א. ובלאק, ג'. )

 הארי סטאק סאליבן והפסיכואנליזה הבין אישית.   -3. פרק  הוצאת תולעת ספרים, ישראל

  דקות 31וידאו על מבוא לטיפול בינאישי 

 ויישומים טיפוליים עדכניים לטיפול במבוגרים ומתבגרים.  יותהיכרות עם תיאור 2022יולי  17 

 . IPT-ED -וה  IPT, IPCהיכרות עם מודל ה 

Karam, A. M., Fitzsimmons-Craft, E. E., Tanofsky-Kraff, M., & Wilfley, D. E. (2019). 

Interpersonal psychotherapy and the treatment of eating disorders. Psychiatric 

Clinics, 42(2), 205-218. 

  וידאו מבוא 40 דקות על התחקור הבינאישי והבעיה ברצף הזמן

תחקור בינאישי, בעיה ברצף חיים, מעגלי קרבה, חינוכי,  -שלב פסיכו  השלב הראשון בטיפול: 2022יולי  18 

, בחירת תחום בעיה ודיון פרעת האכילההבנה וניסוח של מעגל ה כולל תרגול. תפקיד החולה, 

בסוגיות העולות במהלך שלב זה )מעורבות הורים, מעורבות גורמי תמיכה נוספים ודילמות 

 שונות(. 

 דקות 7וידאו ענת מעגלי קירבה 

 תרגול בכיתה מעגלי קירבה

 

Murphy, R., Straebler, S., Basden, S., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2012). 

Interpersonal psychotherapy for eating disorders. Clinical psychology & 

psychotherapy, 19(2), 150-158. 

Ravitz P., Watson P., Grigoriadis S. (2013). Interpersonal Therapy for Depression. Book. 
Chapter 5 pages 31-36 



 

 

  דקות 9תיאור מקרה וידאו סיכום הפאזה הראשונה 

  2022יולי  18 

 

 

 

תחקור בינאישי, בעיה ברצף חיים, מעגלי קרבה, חינוכי,  -שלב פסיכו  השלב הראשון בטיפול:

, בחירת תחום בעיה ודיון פרעת האכילההבנה וניסוח של מעגל ה כולל תרגול. תפקיד החולה, 

בסוגיות העולות במהלך שלב זה )מעורבות הורים, מעורבות גורמי תמיכה נוספים ודילמות 

 ות(.שונ

 דקות על המטרות והאסטרטגיות של כל אזור בעיה  15וידאו 

 דקות 11וידאו ענת ניתוח תקשורת 
 

Lipsitz, J.D., & Markowitz. J.C (2013). Mechanisms of change in interpersonal therapy 
1147-. 1134Clinical Psychology Review 33(IPT).  

 ודיון על מקרים. ת מקרה של שלב א הצג שלב ראשון בטיפול: 2022יולי  18 

 דקות  של השלב הראשון בטיפול  35וידאו 

 דקות 15 -תוכנית בטחון -ליאת

 דקות  12.5תוכנית בטחון  -ענת

היכרות עם שלב הביניים )מבנה השלב והפגישות, חוזה הטיפול, מעורבות גורמי שלב שני בטיפול:  2022יולי  21 

ומיומנויות טיפול )ויסות רגשי, ניתוח תקשורת, פתרון בעיות, מיומנויות תמיכה(. רכישת כלים 

  (לתקשורת בין אישית

 שלב ביניים: המשך רכישה ותרגול של כלים ומיומנויות בטיפול. 
Ravitz P., Watson P., Grigoriadis S. (2013). Interpersonal Therapy for Depression. Book. 
Chapter 6 pages 37-56 

 דקות  של השלב השני בטיפול  35וידאו 

 דקות  10שרשרת אירועים -ענת

היכרות עם שלב הביניים )מבנה השלב והפגישות, חוזה הטיפול, מעורבות גורמי תמיכה(. רכישת  2022יולי  21 

כלים ומיומנויות טיפול )ויסות רגשי, ניתוח תקשורת, פתרון בעיות, מיומנויות לתקשורת בין אישית 

 יעילה(.

 המשך רכישה ותרגול של כלים ומיומנויות בטיפול. שלב ביניים:

 ודיון בסוגיות ייחודיות העולות בשלב זה.   םשל שלב ביניי 1 ההצגת מקר 2022יולי  21 

 דקות  תיאור מקרה שלב שני בטיפול 15וידאו 

 דקות 13קבלת החלטות  -ענת

 . שלב הסיום ומניעת הישנות 2022יולי  22 
Ravitz P., Watson P., Grigoriadis S. (2013). Interpersonal Therapy for Depression. Book. 
Chapter 7 pages 57-60 

 וידאו 10 דקות על סיום טיפול 

 ענת- מיומנויות בינאישיות 9 דקות

 ודיון בסוגיות ייחודיות העולות בשלב זה. של שלב הסיום ומניעת הישנות  3, 2מספר  הת מקרוהצג 2022יולי  22 

   דקות 11וידאו תיאור מקרה 

 דקות 11אסרטיביות -ענת

 תרגול בכיתה אסרטיביות



 

 

   

 

 

)מטופלים המתמודדים עם תחושת  IPT-A -וה IPTיישומים שונים של מודל ה   היכרות עם

אובדנות, חרדה חברתית ועבודה עם ילדים המתמודדים עם לקויות למידה וקשב(, ועם האופנים 

 קהילתי ותוכניות מניעה(.  IPTהשונים בהם הוא מיושם )טיפול קבוצתי, 

Mufson, L., Dorta, K.P., Moreau, D., & Weissman, M.M. (2011). Interpersonal 
psychotherapy for depressed adolescents (2nd ed.). New York, NY, US: Guilford Press. 
Chapter 3 pages 26-29 

Rafaeli. A., & Markowitz, J. C. (2011). Interpersonal Psychotherapy (IPT) for  -Klein
223-3, 205PTSD: A Case Study. American Journal of Psychotherapy, vol. 65, No.  

 דקות 13וויסות רגשות  -ענת

 תרגול בכיתה משחק תפקידים

 Frank, Ellen & Levenson, Jessica C & American Psychological Association 2022יולי  24 
(2011). Interpersonal psychotherapy (1st ed). American Psychological Association, 
Washington, DC. Chapters 6 pages 111-120 future developments. 

Wilfley, D. E. (2000). Interpersonal psychotherapy for group (1st ed.). Basic Books. 
Chapters 1 and 2 pages 3-46 

  IPT -יישומים שונים של מודל ה .  4 5מספר  ת מקרהוהצג

  .disorders anxiety social Interpersonal psychotherapy forLipsitz, Joshua D. (2012).,  2202יולי  24 

 . IPT -ונים של מודל היישומים ש 6, 7 .ת מקרהוהצג

 סיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psycnet.apa.org.ezprimo1.idc.ac.il/index.cfm?fa=search.displayRecord&id=3C515DF6-D14A-B55A-BAB4-451B6B2A553F&resultID=3&page=1&dbTab=all&search=true


 

 

 

 

 מקורות 

 ספרים

( פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תולעת ספרים, 2006מיטשל, א ובלאנק, ג ) (1

 הארי סטאק סאליבן, והפסיכואנליזה הבינאישית  3ישראל.  פרק 
2) Frank, Ellen & Levenson, Jessica C & American Psychological Association (2011). Interpersonal 

psychotherapy (1st ed). American Psychological Association, Washington, DC. Chapters 2,3,6. 
3) Klarman G.L., Weissman M. M., Rounsaville, B. J. & Chevron E. S. (1984). Interpersonal 

psychotherapy of depression: New York, NY: Basic Books. 

4) Markowitz C. J. (Editor), Weissman M.M. (Editors) (2012). Casebook of Interpersonal 

Psychotherapy. Oxford University Press, USA. Chapters 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22  

5) Mufson, L., Dorta, K.P., Moreau, D., & Weissman, M.M. (2011). Interpersonal psychotherapy 
for depressed adolescents (2nd ed.). New York, NY, US: Guilford Press. Chapters 16-17 

6) Ravitz P., Watson P., Grigoriadis S. (2013). Interpersonal Therapy for Depression. Book. 

7) Weissman, M.M. (2006).  A brief history of interpersonal psychotherapy. Psychiatric Annals, 
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 ולהצגת מקרה  נושאים מוצעים לעבודת גמר

, בהפרעות חרדה , בנשים עם דכאון אחרי לידה, טיפול בינאישי במתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז

, טיפול בינאישי בבולימיה, טיפול בינאישי בהשמנה, טיפול בינאישי בפורמט קבוצתי , כפייתיות בהפרעות

טיפול בינאישי עם חרדה , טיפול בינאישי במתבגרים עם דכאון, טיפול בינאישי בהפרעת אכילה התקפית

 מכניזם השינוי בטיפול בינאישי, טיפול בינאישי עם פוסט טראומה, חברתית


