
 

 

 
בשיתוף עם  הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה

 מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה ומכון מפרשים
 מזמינה לכנס ייסוד בנושא:

 

החיפוש אחר  -מחקר בפסיכותרפיה בישראל 
 מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

 

 08:30-14:30בשעות  12.04.19 -ביום שישי היתקיים  הכנס

 (1, קומה 1, באודיטוריום בניין פומנטו )בניין במכללה האקדמית תל אביב יפו
 

 סטודנטיםלמתמחים ול ₪ 60 , מומחים וחוקריםל₪  100: דמי רישום
 לרישום ותשלום לחצו על הלינק המתאים:

 

 ,אנשי מקצוע

 וסטודנטיםמתמחים 

 
 הישראלית: SPR על קבוצת

מטרת הקבוצה הינה לקדם את המחקר הפסיכותרפי בישראל ולהעצים את השפעתו הן על הטיפול הקליני 
והן על ההכשרה הקלינית. אנו מאמינים כי זה חשוב במיוחד להתפתחות הדור הצעיר של חוקרי הפסיכותרפיה 

 והסטודנטים לתואר שני ושלישי בישראל.
 2018, אשר התקיימה בינואר SPR -הקמת הקבוצה אושרה באופן רשמי בישיבת הוועד המנהל של ה

האירופאי. הדס ויסמן תשמש כאשת הקשר מול  SPR -הישראלית תפעל תחת ה SPR -באמסטרדם. קבוצת ה
 האירופאי, יחד עם גארי דיימונד וגבי שפלר. SPR -ארגון ה

 אתר של הקבוצה הישראלית לפסיכותרפיהלבקר בלמידע נוסף אודות הקבוצה מוזמנים 
 

השנה נקיים את הכנס הראשון של הקבוצה הישראלית לחקר הפסיכותרפיה. מטרתו של כנס היסוד היא 

להפגיש בין כל העוסקים במחקר בפסיכותרפיה בשדה ובאקדמיה, ליצור קהילה לומדת ולפתוח אפשרויות 

  לשיתופי פעולה.

הרצאות  הכנס יפתח בברכות והצגת הקבוצה על ידי פרופ' הדס ויסמן, פרופ' יונה טייכמן ופרופ' גבי שפלר.

לאחר ההרצאות נתפצל למושבים מקבילים  מליאה של פרופ' גארי דיימונד ופרופ' יונתן הפרט יפתחו את היום.

סלונים ופרופ' אוריה  -מליאה בהנחיית ד"ר דנה אצילנסיים את היום במושב  בהם יוצגו מאמרים ופאנלים.

 .תשבי בו יוצגו מסרים קליניים שעלו במושבים המקבילים ע"י מנחי המושבים ויתקיים דיון בנושא היום

  תכנית היום:

 התכנסות   08:30

 ופ' יונה טייכמן ופרופ' גבי שפלרפרופ' הדס ויסמן, פרברכות והצגת הקבוצה על ידי    09:00

בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת   תהליכי שינוי"על  פרופ' גארי דיימונד –הרצאות פתיחה    09:15

אלא בעזרת מדידות: חשיבותו של משוב במחקר  –לא ניתן לשנות "על ופרופ' יונתן הפרט  "מטפלים

 "ויישום

 הפסקה   10:15

 :מושבים מקבילים   10:30

 

 

https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/FGqxv.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/1VVjl.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/1VVjl.aspx
https://www.igspr.org/
https://www.igspr.org/


 

 

 הפרעות קשות : פאנל על התערבות עם1פאנל 

 משיח-פרופ' רבקה תובליו''ר הפאנל: 

 התערבות טיפולית למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש -הערכת תכנית ברו"ש ד"ר רועי אלדור ותמי שטארק: 

 מחקר בפסיכותרפיה עם אנשים עם מחלות נפש קשות: אוחיון ופרופ' דיויד רועה-פרופ' אילנית חסון

קוגנטיבי בקרב אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה: הערכת התהליך -טיפול מטא: רוטנברג וליבי איגרא-עדי לביא

 ותוצאותיו

 

 ויסות רגשי הורי: הצעה למנגנון שינוי חוצה אבחנות בטיפול בילדים: 2 פאנל

 רות פת הורנצ'יקיו''ר הפאנל: פרופ' 

 .והקשר שלהם להסתגלות ילדיהםגורמים המעצבים ויסות רגשי של אימהות  :פרופ' אסתר כהן ואפרת רמות נעמן

 ויסות רגשי והפרעות טיק: הורים וילדים פרספקטיבה חדשה להפרעה ותיקה: דפנה רורמן ד''ר

 שינויי בויסות רגשי הורי בעקבות הדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב: אירית שור ספיר ד''ר

חברתיים מתווכת הורה למתבגרים עם תמיכה הורית כמנבאת יעילות של קבוצה לפיתוח כישורים : שי רבין

 תסמונת הרצף האוטיסטי

 

 ממדי: אינטייק, תהליך טיפול והדרכה במחקר בפסיכותרפיה-מבט תלת :3פאנל 

 פרופ' יונה טייכמןיו''ר הפאנל: 

התפקיד הממתן של התקשרות חרדה ונמנעת בקשר שבין סימפטומים דיכאוניים ופגיעה עצמית : ד''ר גבע שנקמן

 קליניבמדגם 

 תרומתם של חמשת ממדי האישיות לקשר בין הברית הטיפולית ותוצאות הטיפול: גיא רמות

 תרומת ההדרכה לתוצאות טיפול מנקודת ראות המודרכים: פרופ' יונה טייכמן

מנגנוני שינוי בהדרכה קבוצתית כמקדמים תהליכי גיבוש זהות מיקצועית בקרב פסיכולוגים : קרן הנץ גמליאלד''ר 

 .ם בתהליך הכשרהצעירי

 

 פאנל על רגשות ותהליכי שינוי :4פאנל 
 ד''ר בן שחריו''ר הפאנל: 

 התערבויות מטפל כמנבאות של החוויה הרגשית, התבונה ותוצאות טיפול אצל המטופל: הדר פישר

 תפקידה של חמלה עצמית -מנגנוני שינוי בפסיכותרפיה: וינשטוק-ליאור גלילי

 היכרות והדגמה במסגרת טיפול בדיכאון -סימפטומים לפני טיפול  הערכת דינמיקת: גל לזרוס

 C-EFT –ב התפקיד של חוויות ותפיסות של פגיעות במסגרת זוגית בקידום חרטה ומחילה  :עידו ויזל

 

 חקר תהליכי שינוי בפסיכותרפיה :5פאנל 

 פרופ' אוריה תשבייו''ר הפאנל: 

בראי  –תקווה כמשאב של המטופל ומשתנה תהליך בפסיכותרפיה דיאלקטיקה של תקווה וחוסר  :נורית רוקח

 ניתוח השוואתי שיטתי של מקרים טיפוליים

 .אישית בסימפטומים מנבאת שיפורים פתאומיים בטיפול-בלי קשר למטפל: תנודתיות תוך: יונתן ג. שלום

בחינה של מקרה טיפולי העצמי: -היכולת של המטופל לנוע בין מצבי עצמי וההתפתחות בנרטיב :שרון שמשי

ומודל ההשתנות בין מצבי עצמי ) "IMs (מערכת "הרגעים החדשניים –פסיכודינמי באמצעות שתי מערכות קידוד 

  )TPA(של המטפל והמטופל

תובנה קוגניטיבית ותובנה קלינית בהפרעת פאניקה: הקשר לתוצאות טיפול בטיפול התנהגותי : 'אסאלה חלאג

 קוגניטיבי אינטרנטי

 

 מושב הרצאות קצרות :6פאנל 

 פרופ' הדס ויסמןיו''ר הפאנל: 

  שני סובייקטים ואינטראקציה טיפולית אחת.: רבקה שיר

הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים של מטפלים לבין יצירת הברית : אריה גוסטינסקי-ד"ר נועה גור

 "הטיפולית ורגשות המטפל כלפי "המטופל הקשה

 .האם שברים בברית הטיפולית מתרחשים פנים אל פנים? עיון בתהליך טיפולי: אלעד זלוטניק

 כתיבה ועיבוד טראומה: המקרה של ניצולים שהיו ילדים בשואה: ד''ר עדי דוכין

 משחק מראה כמדד הערכה בפסיכותרפיה :שאל-ד''ר רינת פניגר

המפגש והשפעתה על השיפור בתפקוד התאמה בין הערכות המטפל והמטופל לגבי מידת הסיוע של : אסתר שדה

 .הפסיכולוגי של המטופל

 

 



 

 

 הפסקה   12:00

 :מושבים מקבילים   12:30

 

 מודלים טיפוליים חדשים: 1פאנל 

 פרופ' גבי שפלריו''ר הפאנל: 

ספייס ישראל: מודל טיפולי אינטגרטיבי למניעה והתערבות מוקדמת בבריאות הנפש, הממוקד -הד ליאור ביטון:

 25-12לטיפול בצעירים בגילאי 

עבור  ) IPC –Interpersonal Counseling (ייעוץ בינאישי :בקר-ד''ר אלכסנדרה קליין רפאלי ואיתי ריקון

 .סטודנטים: שימוש בטיפול בינאישי מקוצר להתערבות ראשונית במרכזי ייעוץ לסטודנט

עם המטפל/ת בטיפולים מבוססי אינטרנט?  האם מטופלים יוצרים ברית טיפולית עם התוכנה או :דינה זלזניק

 פיתוח שאלון על חווית הברית הטיפולית בטיפולים אינטרנטיים

 מכניזמים קוגניטיביים של שינוי :מיינדפולנס לחולי פיברומיאלגיה -התערבות מבוססת רנן טאוב:

 

 פאנל על אינטגרציה וסינתזה: 2 פאנל

 שכטמן-פרופ' איווה גלבועיו''ר הפאנל: 

 סינתזה מושגית כפלטפורמה לאינטגרציה בטיפול: המקרה של העברה והכללת יתר :ד"ר מירב רבינוביץ

 השפעת עושר התערבויות המטפל על הערכת הפגישה הטיפולית :אסף ליבוביץ

השפעת העושר בהתערבויות המטפל על הברית הטיפולית ועל תפקודו הפסיכולוגי של המטופל לנוכח  :רועי חן

 ית הטיפוליתקרעים בבר

 מנגנונים מוטיבציוניים בבסיס פסיכותרפיה :ד"ר עידית שלו

 

 מנטליזציה הורית וויסות עצמי ילד כמנגנוני שינוי להטבת הסתגלות ילדים :3פאנל 

 ד''ר דפנה דולברגיו''ר הפאנל: 

 מנטליציה הורית בהדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב :ד''ר נעמה גרשי

האם מנטליזציה הורית יכולה להוות מגן בפני הקשר בין חשיפת הילד  :ד"ר קרן הנץ גמליאל וד"ר דפנה דולברג

 ?לקונפליקט בנישואין ובעיות בהסתגלות של ילדים

 התערבות קבוצתית הורית "דואט" עבור הורים לילדים בגיל הרך :פוריה-עטרה מנשה גרינברג ופרופ' נעמה עצבה

 ואמהותיהן ADHD תרומת הרכיבה הטיפולית על משתנים רגשיים בקרב ילדים עם :לי אביב-ד''ר טל

 

 Implementation of biological approaches to facilitate psychotherapy research :4פאנל 

 ד''ר דנה צור ביתן וד''ר חגי מעוזיו''ר הפאנל: 

 ?של מטפלים ומטופלים מסונכרנות לאורך פסיכותרפיה בהפרעת דיכאון קליני האם רמות הקורטיזול :אייל לוי

מפגשים של אסוציאציות חופשיות על  5על ההשפעה של  fMRI להבין את הריפוי בדיבור: מחקר :ד"ר טלי מרון

 .הרגש ועל החשיבה

תרפויטי ותוצאותיו בקרב נזלי כזרז לשיפור התהליך הפסיכו-שימוש באוקסיטוצין אינטרא :גירון-אריאלה גרוסמן

 מטופלים באשפוז פסיכיאטרי: תיאור מקרה

 במהלך עבודה בדמיוןטיפולית הברית הסנכרון פיזיולוגי ו :כליפה-ערן ברד''ר 

 

 מנגנונים טיפוליים בטיפול באמצעות אמנות :5פאנל 

 ד''ר מיכל בת אוריו''ר הפאנל: 

תפיסתם של מטפלים באמנות את תפקיד האמנות בטיפול בשכול וחוייתם הסובייקטיבית של  :גב׳ דנה גרטי

 המטפלים

תהליכי יצירה משותפת כגורמי שינוי והתפתחות ביחסי הורה ילד: חקר ההיבטים הקליניים של  :ד״ר תמי גברון

 הציור המשותף

המטופל והיצירה בטיפול באמנות, וממצאים פיתוח ותיקוף כלי למדידת ברית טיפולית בין  בן דוד: גב׳ ענבל ארגמן

 .ראשוניים מתוך סימולציה טיפולית בקרב סטודנטיות לטיפול באמנות

   The REPAT study - עיבוד רגשי בטיפול באמנות עבור טיפול תומך בחולות סרטן שד :כהן-ד״ר ג׳ואנה צ׳מנסקי

 

 התבוננות על הקשר הטיפולי ואירועים משמעותיים במהלך פסיכותרפיה :6פאנל 

 אשכול רפאליפרופ' יו''ר הפאנל: 

תצפית על המרחק הטיפולי דרך נרטיבים שסיפרו מטופלים ומטפלים זה על  –קרובים, קרובים" " :שרון אגוזיד''ר 

  .זה בשלבים שונים של פסיכותרפיה פסיכודינמית

 בפרקטיקה טיפולית CMRAזום על הסיום: מודל  :הדס שהרבני סידון



 

שינויים בוויסות הרגשי בקרב מטופלים והקשר שלהם לקרע ותיקון, לברית  :מיכל בן לביא ופרופ' אוריה תשבי

 הטיפולית ולתוצאות הטיפול

 כיצד העברה נגדית משקפת את עולמו הפנימי של המטופל :מעיין אברגי'ל

 

 סילונים ופרופ' אוריה תשבי-ד"ר דנה אצילבהנחיית  סיכום במליאה   14:00

 סיום   14:30

 

 פירוט ההרצאות במושבים המקבילים:
 :הרצאות פתיחה

 בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת מטפלים  תהליכי שינוי פרופ' גארי דיימונד:

 אלא בעזרת מדידות: חשיבותו של משוב במחקר ויישום –לא ניתן לשנות  פרופ' יונתן הפרט:

 מושבים מקבילים:

 פאנל על התערבות עם הפרעות קשות: 1פאנל 

 משיח -רבקה תובלפרופ'  –יו''ר הפאנל 
 התערבות טיפולית למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש -הערכת תכנית ברו"ש ד"ר רועי אלדור ותמי שטארק: 

 ולר-, הילה שטרן, ד"ר שני אופנהייםרחל פוסטולבסקי שותפים למחקר:

מתמודדים הינה תכנית התערבות טיפולית למשפחות בהן אחד ההורים או שניהם )בריאות, רווחה ושיקום( תכנית ברו"ש  תקציר:

 . התכנית פותחה על רקע הגדרת ילדים במשפחות הללו כילדים בסיכון ולאור חוסר במענים טיפוליים מקיפים לילדיםמחלת נפשעם 

 :ארבעה גופיםואיגום משאבים של שיתוף פעולה זכות מבוססת על טיפול בבית הפונה ומתקיימת ב ולמשפחות אלה. התכנית

ילד כחלק מתייחסת ל התכנית הלשכה לשירותים חברתיים, בריאות הנפש של המבוגר וסל שיקום. ,בריאות הנפש של הילד

, תוך התמקדות בביטחון הילדים וברווחתם הללומשפחות הוחדים של לענות לצרכים המי המטרתו ממערכת משפחתית וקהילתית

במהלך ההשתתפות בתכנית מקיים הצוות הרב מקצועי דיונים של שנתיים. אינטנסיבית תקופת התערבות לאורך הפיזית והרגשית 

ות תכנית ההתערבות תקופתיים )אחת לשלושה חודשים( בנוגע לכל משפחה, בהם מתקבלים דיווחים על מצב המשפחה ועל השלכ

וכן מוצגות תמות מרכזיות ודילמות שעולות במהלך ההתערבות. הדיונים מתקיימים בהשתתפות צוות התכנית ואנשי מקצוע נוספים 

 כלות רחבה ומעמיקה על כל משפחה. משירותים בקהילה, ובכך מאפשרים הסת

רמת לשינוי בהיבטים תפקודיים שונים בקרב ההורים המחקר המלווה את התכנית מבקש לבחון האם השתתפות בתכנית ברו"ש תו

ילדים.  12והילדים במשפחות. בחלק הראשון, המדגם מתבסס על תשע משפחות שסיימו את השתתפותן בתכנית ההתערבות ובהן 

אשר מאפשר מעקב אחרי מדדים ייחודיים עבור  'ערך מחקר על הנבדק היחידהשערות המחקר נבדקות באמצעות מחקר מסוג 'מ

שיטה זו מבוססת על מדידות חוזרות  לעומק ולאורך זמן.ביחידת התערבות שאותה ניתן לבחון עוסק  . מערך מחקר זהכל משפחה

CANS (Child and Adolescent של מצב הפונים במהלך ההתערבות. המחקר מתבסס על נתונים משני מקורות: ראשית, שאלוני 

)Needs and Strengths הילדים, בתחילת התכנית ובסיום הליווי.  12שמולאו פעמיים על ידי המטפלים הקליניים, בנוגע לכל אחד מ

 ולפי מתווה של אותו סולם ציינון. CANS-שנית, ניתוח הפרוטוקולים מהדיונים שתוארו לעיל על סמך תכנים מפריטי שאלוני ה

 וונטיים, בעקבות השתתפות בתכנית.נויים חיוביים בהיבטים התפקודיים הרלממצאים ראשוניים מצביעים על שי

ת נוספות והנתונים ייאספו על סמך משפחו 15. בחלק זה המדגם יתבסס על בנוסף, יוצג התכנון של החלק השני של מחקר המעקב

שני מקורות; שאלונים שנבנו לצורך המחקר וימולאו על ידי הורי המשפחות בשלוש נקודות זמן במהלך ההתערבות וכן ניתוח 

 הפרוטוקולים מהדיונים, כפי שתואר בחלק הראשון. 

 מחקר בפסיכותרפיה עם אנשים עם מחלות נפש קשות :אוחיון ופרופ' דיויד רועה-פרופ' אילנית חסון

המחקר בתחום הפסיכותרפיה וההתערבויות הפסיכוחברתיות בקרב אנשים עם מחלות נפש קשות כמו סכיזופרניה עובר  תקציר:

התפתחויות משמעותיות בעשורים האחרונים כשמודל ההחלמה מרחיב את אופק האפשרויות, מטרות הטיפוליות וההתערבויות 

מדידה של תהליך במקביל למדידה של תוצאה ומדדים של תוצאות  המוצעות.. כך למשל המוקד במחקרים ההתערבותיים כולל היום

טיפול כוללים משתנים רחבים מעבר לשיפור סימפטומטי. בהרצאה נסקור מגמות אלו בעולם ובארץ ונציג מימצאים מרכזיים 

של מחקרים של  ממחקרים שערכנו להמחיש את הצורך ותרומה של הבנת תהליכים ותוצאות של טיפוליים. סקירה זו תכלול הצגה

 קוגנטיבית. -ניהול מחלה והחלמה, הפחתת סטיגמה עצמית, שיפור יכולות של קוגניציה חברתית ו פסיכותרפיה מטא

בהצגת המחקרים נדון בשאלות בנוגע למערכי מחקר, כלי הערכה, נשירה מטיפול ומהן תוצאות רצויות בפסיכותרפיה באנשים עם 

מחלות נפש קשות. כמסקנות עיקריות מהמחקרים נדגיש את החשיבות של חווית העצמי כסובייקט מייצר שינוי בתהליך ההחלמה 

 מרחב אינטרסובייקטיבי והמתח בין הפנים והחוץ שתכופות רווי סטיגמה. ואת העבודה על זהות עצמית ומשמעות בתוך 

קוגנטיבי בקרב אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה: הערכת התהליך -טיפול מטא :רוטנברג וליבי איגרא-עדי לביא

  .ותוצאותיו

 אוחיון, פרופ' דיויד רועה ופרופ' פול לייסקר-פרופ' אילנית חסון שותפים למחקר:

אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפני אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה טמון בקושי ליצור ייצוגים מנטליים מורכבים של תקציר: 

קוגנטיביות של האדם, והם נמצאו כקשורים לחווית עצמי פגועה, -העצמי ושל האחר. קשיים אלו משקפים פגיעה ביכולות המטא

בשל חשיבותם, החלו בעת באחרונה להיחקר התערבויות פסיכותרפוטיות שמטרתן לשפר להחמרת סימפטומים ולפגיעה בתפקוד. 

) Metacognitiveקוגניציה, בשיקוף ובתובנה -קוגנטיביות, כאשר אחת מההתערבויות הללו היא טיפול הממוקד במטא-יכולות מטא

)MERIT; Lysaker & Klion, 2017-Reflection and Insight Therapy ו מבוססת על מודל אינטגרטיבי, המבקש . התערבות ז

קוגניציה, ועל ידי כך להוביל להגברת תחושת המשמעות ויכולת ההתמודדות בקרב -להרחיב ולהעמיק את קיבולת היכולת למטא



 

טיביות יקוגנ-אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה. מספר תיאורי מקרה, כמו גם מספר מחקרי פיילוט, הדגימו שיפור ביכולות המטא

 ) & Hillis et al., 2015; Leonhardt et al., 2016; Van Donkersgoed, de Jongוכן ירידה בסימפטומים בעקבות טיפול זה. 

). t al., 2018Ribenfeld et al., in press ; de Jong et al., 2016; de Jong e-Pijnenborg, 2016; Arnon 

קר הנוכחי מבקש לבחון את אפקטיביות הטיפול, כמו גם את הליך ההתערבות המחהפרוייקט בקליניקה לשירות הקהילה בבר אילן: 

 ואת האלמנטים העומדים בבסיסו, תוך התייחסות הן לרמת הטיפול והן לרמת המפגש. 

לאנשים המתמודדים עם  ERITM-הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן מציעה את טיפול ה

משתתפים המתמודדים עם  50ייאסף מדגם של  2020ועד ינואר  2018סכיזופרניה, כחלק מתהליך השיקום. החל מינואר 

המשתתפים באופן רנדומלי להתחלת טיפול מיידי או לרשימת המתנה לטיפול  מוקציםסכיזופרניה, כאשר לאחר מפגש הערכה 

כקבוצת ביקורת(. על מנת לנטר את התהליך הטיפול ואת מנגנוני השינוי העומדים בבסיסו  משמשת)קבוצת התערבות מאוחרת, ש

למלא מספר שאלונים בתחילת ובסיום כל מפגש. כמו כן, על מנת לאמוד את  מתבקשיםמפגש אחר מפגש, מטפלים ומטופלים 

כל פגישות הטיפול מוקלטות, על מנת  ול.לענות על מספר שאלונים בתחילת ובסיום הטיפ מתבקשיםיעילות הטיפול, המטופלים 

 של המטופלים. קוגנטיביות-המטא יהםיכולותלקודד את 

בוצת ההתערבות המאוחרת. עד נמצאים בק 12-התחילו טיפול ו 12מטופלים, כאשר מתוכם  24( גויסו 2019עד כה )פברואר 

 .נציג ממצאים ראשוניים, המתבססים על הנתונים שנאספו עד כה 2019לאפריל 

 ויסות רגשי הורי: הצעה למנגנון שינוי חוצה אבחנות בטיפול בילדים: 2פאנל 

 פרופ' רות פת הורנצ'יק –יו''ר הפאנל 
 .גורמים המעצבים ויסות רגשי של אימהות והקשר שלהם להסתגלות ילדיהם :פרופ' אסתר כהן ואפרת רמות נעמן

רגשי כתהליך טרנס־דיאגנוסטי חשוב הפועל במרבית הפסיכופתולוגיות.   המחקר העדכני מציע להתייחס לויסותרקע: תקציר: 

של הגדלת יכולות התמודדות רגשית מעבר לאבחנה ספציפית.  טיפולי מועיל-במקביל מוצע ב להתייחס  לויסות רגשי  כתהליך טרנס

דות ובבגרות. ויסות פתולוגיה ביל-כוצמי היא מטלה התפתחותית מרכזית הקשורה להסתגלות, חוסן או לפסיע-רכישת יכולות ויסות

רגשי מתייחס ליכולת לעצב )למנוע, לצפות ולהתאושש מ( אמוציות שליליות ולחוות רגשות חיוביים. ויסות עצמי הוא תנאי מקדים 

דים ליכולת לעזור לאחר לווסת רגשות, תחושות, קשב, מוטיבציה והתנהגות ביחסי אנוש בכלל. כיון שיכולות ויסות עצמי של יל

מחקר שיוצג  בדקנו בקידום הויסות הרגשי של ההורים. נוגע לזי בטיפול בבעיות ילדים ילד מוקד מרכ-נרכשות באמצעות יחסי הורה

מה מתוך גורמים כמו כן בדקנו יכולת הויסות הרגשי בהורות ומה מנבא קשיים ביכולת זו? קשורים במהם הגורמים החשובים ביותר ה

 16-8אימהות וילדים בני  N=249המחקר כלל שיטה:  הרגשי של הילד ולהסתגלותו )חולשותיו וחוזקותי(אלה קשור ליכול הויסות 

במחקר נמצא כי רמת השכלה ורמת הכנסה נמוכים ומספר ילדים גבוה היו קשורים לקשיים תוצאות: ( ממגזרים שונים. 11)ממוצע 

 -ויסות הרגשי של האם הם:  חמלה עצמית של האם קשיים בהרגשי של האם.  בנוסף הגורמים שתרמו משמעותית לניבוי  בויסות

נמוכה נמצאה  חמלה עצמית .19**; וסגנון התקשרות חרד של האם  .21**; קשיים ביכולות הרפלקטיביות של האם.   -.53**

בנפרד האם ו שדווחו על ידירגשות חרדה ועצב כמו גם רגשות כעס  .שמחה קשורה בריבוי רגשות שליליים בהורות ומיעוט רגשות

מרובים בתפקוד הילד הן על ידי הילד והן אמו. נצביע על ההשלכות של ממצאים  ו  קשורים הדדית לדיווח על קשייםהילד נמצא על ידי

 . אלו לעבודה טיפולית עם הורים סביב בעיות ילדים

 

  .רגשי והפרעות טיק: הורים וילדים פרספקטיבה חדשה להפרעה ותיקהויסות  :דפנה רורמן ד''ר

 פרופ' אלן אפטר ופרופ' מריו מיקולינסר שותפים למחקר:

: הפרעות טיק )ה"ט( וההפרעות הנלוות להן עלולות להוות מכשול משמעותי להתפתחות בגיל הילדות. למרות רקע תקציר:

נרשמה התפתחות בטיפולים לה"ט, והטיפולים הקיימים מאפשרים הקלה  לסובלים מההפרעה, הקלה זו  שבעשורים האחרונים

הינה חלקית. הניסיון הקליני שנצבר לאורך השנים, מלמד על צורך באסטרטגיה רחבה יותר. מטרת העבודה המוצגת הייתה להרחיב 

לתמונה הקלינית הרחבה אותה מדגימים מרבית הפונים  את המוקד הצר העוסק בטיקים בלבד. כדי לעשות כן, המחקר מתייחס

מאפייני הקשר  ;לטיפול הכוללת התייחסות להפרעות הנלוות כמו גם שני נושאים הקשורים ביניהם ועדיין לא נחקרו בהקשר של ה"ט

ית ההתקשרות כמנגנון לד עם ה"ט ותפקיד יכולות הוויסות הרגשי בהפרעה. במטרה לחקור נושאים אלו, יושמו הבנות מתאוריי-הורה

משתתפים הוערכו במסגרת ראיון קליני, הוהוריהם.  12-8ילדים המאובחנים עם ה"ט בגילאי  60ויסות. שיטה: במחקר השתתפו 

לד(, בה תופעל הלחץ הנחווה. תוצאות: תוצאות המחקר מדגימות קשר בין יכולות י-שאלוני דווח עצמי וצילום סיטואציה דיאדית )אם

וה"ט כמו גם תרומת סגנון ההתקשרות של שני ההורים ולחץ הורי לחומרת ההפרעה של הילד. דיון: דגש מיוחד יינתן ויסות רגשי 

ליכולות הוויסות הרגשי של האם והקשר שלהן לפסיכופתולוגיה אותה מדגים הילד. בנוסף, ידון תפקידן המתווך של יכולות הוויסות 

ם אלו להתערבויות קלינית עם הורים ועם ילדים המאובחנים עם  ה"ט תדונה ויוצג הרגשי של האם. השלכות ויישומים של ממצאי

 מודל אינטגרטיבי המיושם במרפאה לטיפול בה"ט.

 

 שינויי בויסות רגשי הורי בעקבות הדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב :אירית שור ספירד''ר 

 ד''ר נעמה גרשי :שותפים למחקר
: הדרכת הורים מהווה את אחד הטיפולים המומלצים בהפרעת קשב.  מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על כך רקעתקציר: 

שיעילות הדרכת ההורים קשורה לשיפור ביכולת ההורים לויסות רגשי. מטרת המחקר לבחון את ההשפעה של יכולת ההורים לויסות 

משפחות  שקיבלו טיפול בהדרכת הורים בשיטת  139קר השתתפו רגשי על הדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב. שיטה: במח

ההתנגדות הלא אלימה בשני סבבים מחקריים. המשפחות הוערכו לפני ואחרי הטיפול. קשיי הויסות הרגשי תחושת הלחץ ההוריים 

);Gratz & Roemer,  DERSושאלון קשיים בויסות רגשי  )Yeshurun,  2001-Cohen (הוערכו באמצעות שאלון אין אונים הורי 

. הדרכת ההורים )CBCL; Achenbach, 1991(, חומרת הסמפטומים של הילד הוערכה באמצעות שאלון להערכת סמפטומים 2004 (

מפגשים והתמקדה בשיפור יכולת השליטה  41-21נעשתה בשיטת ההתנגדות הלא אלימה להפרעות קשב. ההתערבות ארכה 

ן בבית, שיפור התמיכה בין ההורים והתמיכה הקהילתית. תוצאות: תוצאות המחקר הראו עצמית של ההורה, שיפור הסדר והארגו

שיפור מובהק ביכולת לויסות רגשי של אבות ואמהות בתום הטיפול לצד ירידה מובהקת בתחושת חוסר האונים ההורי. בסבב המחקר 

החצנה של הילד. בסבב המחקר השני השיפור הראשון, השיפור ביכולת הויסות הרגשי של האמהות ניבא את השיפור בבעיות ה



 

בחוסר האונים של האמהות ניבא את השיפור בבעיות ההחצנה של הילד. דיון: תוצאות המחקר מצביעות על שיפור ביכולת הויסות 

הרגשי של אבות ואמהות בעקבות הדרכת הורים בשיטת ההתנגדות הלא אלימה. תוצאות המחקר מחזקות ממצאים מחקריים 

שדיווחו על קשר בין יכולת האם לויסות רגשי לבין קשיים התנהגותיים בקרב ילדים. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות  קודמים

 הזיהוי של מרכיבים טיפוליים בהדרכת הורים שעשויים לשפר את יכולות ההורים לויסות רגשי. 
 

חברתיים מתווכת הורה למתבגרים עם תסמונת תמיכה הורית כמנבאת יעילות של קבוצה לפיתוח כישורים  :שי רבין

 הרצף האוטיסטי
 . פרופ' עפר גולןשניר ו-ד"ר אירית מור, פרופ' אליזבת לוגסון שותפים למחקר:

בתקשורת החברתית  תית, המתאפיינת בקשייםהתפתחו-( הינה הפרעה נויוASDתסמונת הרצף האוטיסטי ) :רקע תקציר:

ממשיכים לשמש דמות מרכזית בחייהם  ASDונוקשות. בשל הקשיים הנרחבים, הורים למתבגרים עם  ובהתנהגויות חזרתיות

המקדמת את יכולות החיברות של ילדם. למעורבות ההורה תפקיד משמעותי עם קשיים בהכללה המאפיינים את התסמונת. לפיכך, 

גם רכיב של תיווך הורי, המאפשר להורה להתאמן עם כוללת  ASDהתערבויות פסיכולוגיות מבוססות מחקר לילדים ומתבגרים עם 

 אולם, השפעה של סוג התמיכה ההורית, תמיכה רגשית הילד על המיומנויות הנלמדות במגוון רחב של הקשרים חברתיים.

) Affective( או תמיכה דרקטיבית) Directive,( ,טרם  כמנבא יעילות טיפול מתווך הורה למתבגרים עם תסמונת הרצף האוטיסטי

 nt of Relational Skills Program for the Education and Enrichme-נבדק. מטרת המחקר היתה לבחון סוגיה זו תוך שימוש ב

)PEERS( שהינה תוכנית התערבות מתווכת הורה ומבוססת ראיות ללימוד מיומנויות חברתיות למתבגרים עם ,ASD .בתפקוד גבוה 
ובעלי אינטליגנציה תקינה הוערכו באמצעות פרדיגמה של אינטרקציה בין  ASDמתבגרים עם  40יכולותיהם החברתיות של  :שיטה

שבועות מסיום התוכנית. מידת התמיכה הרגשית  16( לפני, אחרי ובבדיקת מעקב CASS; Ratto et al., 2011המתבגר לנסיין )

אחרי ההתערבות. ( לפני ו,CIB; Feldman 1998ילד )-של אינטראקציית הורה והדרקטיבית של ההורה הוערכה באמצעות פרדיגמה

ניתוח משוואת  :תוצאות )CASS=0.85, CIB=0.90 האינטרקציות צולמו וקודדו על ידי צוות עיוור לתנאי הניסוי )מהימנות בין שופטים;

רה שלילית את השיפור ביכולות החברתיות ( העלה כי תמיכה דרקטיבית של ההורה בתחילת ההתערבות ניבאה בצוSEMמבניות )

של המתבגר מיד לאחר ההשתתפות בקבוצה, ובצורה חיובית את השיפור ביכולות החברתיות בבדיקת המעקב. לעומת זאת, תמיכה 

מעבר  רגשית של ההורה  בתחילת ההתערבות ניבאה בצורה שלילית את השיפור ביכולות החברתיות של המתבגר בבדיקת מעקב.

התוצאות הראו כי שיפור ביכולת התמיכה הדרקטיבית של ההורה בעקבות ההשתתפות בקבוצה, ניבא בצורה חיובית את לכך, 

השיפור של המתבגר עם סיום ההתערבות. לעומת זאת, שיפור ביכולת התמיכה הרגשית של ההורה בעקבות ההשתתפות בקבוצה, 

המחקר תורם להבנה כיצד  :מסקנות תבגר לאחר סיום ההתערבות.ניבא בצורה שלילית את השיפור ביכולות החברתיות של המ

. ניכר כי לתמיכה מוכוונת קידום ASDדרכים שונות של תמיכה הורית יכולות לקדם או לעכב הישגים טיפוליים של מתבגרים עם 

 כולות אלה. , בעקבות טיפול המתמקד ביASDהתנהגותי תפקיד משמעותי בשיפור יכולותיהם החברתיות של מתבגרים עם 

 מדי: אינטייק, תהליך טיפול והדרכה במחקר בפסיכותרפיהמ-מבט תלת: 3פאנל 

 פרופ' יונה טייכמן –יו''ר הפאנל 
התפקיד הממתן של התקשרות חרדה ונמנעת בקשר שבין סימפטומים דיכאוניים ופגיעה עצמית במדגם  :ד''ר גבע שנקמן

 קליני

 .לומק, אטי ברנטק-לי פרדו אביב, דורה חיין, עומר גורן, שי שפירא, אורה נקש, ענת ברונשטיין שותפים למחקר:
הממתן של סגנון התקשרות חרד ונמנע בקשר שבין סימפטומים דיכאוניים ופגיעה עצמית.  תפקידו את בחן הנוכחי המחקר תקציר:

פגישת  לאחרעריכו דיכאון וסגנונות התקשרות. השאלונים מולאו מטופלים שמילאו שאלוני דיווח עצמי  אשר ה 199נבחנו תיקים של 

 נפש בריאות שירותי מספקת הקליניקהבהרצליה.  הבינתחומי שבמרכז לפסיכולוגיה הספר בית ניקתשנערכה בקלי האינטייק

, עצמית ופגיעה דיכאוניים סימפטומים שבין הקשר את מיתנו נמנעת והתקשרותלקהילה. ממצאי המחקר הראו כי התקשרות חרדה 

 בינונית וברמה, גבוה הייתה החרדה ההתקשרות רמת כאשר רק עצמית פגיעה עם חיובית קשורים היו דיכאוניים שסימפטומים כך

היות ולכך  הפסיכולוגי הטיפול בתחילת התקשרות סגנונות להעריך להמלצה מכוונים אלו ממצאים. נמנעת התקשרות של וגבוהה

 יבחנו המשך מחקרי כי מומלץעם סימפטומים דיכאוניים.  חדשים מטופלים בקרב עצמית לפגיעה מוגבר סיכוןהשלכות לגבי איתור 

    .סיבתיות לבסס בכדי אורך במחקר זה מיתון אפקט

 תרומתם של חמשת ממדי האישיות לקשר בין הברית הטיפולית ותוצאות הטיפול :גיא רמות
 אטי ברנט שותפים למחקר:

 של תרומתם אודות נחקר מעט. עם זאת, הטיפול תוצאות בניבוי הטיפולית הברית של התרומה על מצביעים רבים מחקרים תקציר:

 האישיות ממדי של התרומה אחר להתחקות שואף הנוכחי המחקר. הטיפול לתוצאות הטיפולית הברית בין הקשר על האישיות ממדי

מודל  שהואPersonality Inventory for DSM (5-PID ,)-5-השאלון   מוצע, DSM-. במהדורה החמישית והאחרונה של הזה לקשר

 ,Nakash, Doron, & Brunsteinלעברית ) שתורגםזה נעשה לראשונה שימוש בשאלון זה  במחקראישיות.  ממדיחדש למדידת 

2014 .) 
 המרכז של בקליניקה ,( 1M = 39.9, SD =4.76) 78-18מבוגרים, בגילאי  מטופלים 35 על שנעשה ארכיוני מחקר הינו זה מחקר

 Workingהברית הטיפולית המקוצר ) שאלון את וכן PID-5 – ה שאלון של הקצר הנוסחאת  מילאו אשרבהרצליה,  הבינתחומי

Alliance Inventory ,)הסכמה שבחן ( על מטרות הטיפולGoals ,)הסכמה ( על משימות הטיפולTasks )והקשר ( הטיפוליBond ,)

 6-ו 3 ולאחר, הטיפול בתחילת: זמן נקודות בשלושגם שאלון שבחן את הבריאות הנפשית. כל השאלונים מולאו ולבסוף מלאו 

 .  חודשים
 הברית מרכיבי מבין. הנפשית לבריאותשלילי  באופן תרמומאפייני אישיות פחות אדפטיביים   על שהצביעו:  ממדי האישיות תוצאות

, מעל ומעבר לממדי חיובי באופן הטיפול תוצאות את נבא, הטיפול בתחילת שנמדד כפי(, Bondהקשר הטיפולי ) מרכיב, הטיפולית

הקשר בין הברית הטיפולית לשיפור בבריאות  למיתון יתייחסונוספים  ממצאים. המהשונות של משתנה ז 70%האישיות, והסביר 

 ידי ממדי האישיות.  עלהנפשית, 



 

 טיפול מנקודת ראות המודרכים תרומת ההדרכה לתוצאות :פרופ' יונה טייכמן
 אטי ברנט, גבע שנקמן וגיא רמות: שותפים למחקר

( 60%משחר ימיה, הוראת הפסיכותרפיה מלווה ומתבססת על הדרכה. אכן, רבים מאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש ) תקציר:

הקשורים בפסיכותרפיה )משתני  ושאים רבים(. בעוד נKnapp & VandeCreek, 1997(( להדרכה 25-50%מקדישים זמן ניכר )

מטפל, משתני מטופל, יחסים טיפוליים( זכו להתעניינות מחקרית רבה ורבות נכתב על נושאים כלליים הקשורים בהדרכה כמו 

(, מעט מאד תשומת Shafranske, 2004; 2014; Watkins, 1995; 1998&  Flanderמודרך )-עקרונות, מודלים, אתיקה ויחסי מדריך

ה לחקר ההדרכה. מעניין לציין שכמעט ולא נחקרה השפעתה על תוצאות הטיפול ושלנקודת ראות המודרכים מקום מזערי לב הוקדש

 .)Schacht, et al., 1988; Smith, et al., 2002; Palomo et a., 2010(במחקר 

ה"ס לפסיכולוגיה במרכז המחקר שיוצג מתמקד בחוויית המודרכים בתהליך הדרכה. המחקר נערך בקליניקה המחקרית של בי

מתמחים(. המשתתפים ענו אנונימית על "שאלון אודות הדרכה"  23  –פרקטיקנטים ו  80מודרכים ) 103הבינתחומי. המדגם כלל 

 (. 2018שנבנה על ידי טייכמן, ברנט, שנקמן ורמות )

תרומת ההדרכה לטיפול כפי שהוערכו על ידי  נציג את השאלון, הרכבו ונתוניו הפסיכומטריים וממצאים ראשוניים לגבי ניבוי הערכת

המשיבים. לאחר מכן נציג נתונים של ניתוחי תוכן של תשובות לשאלות פתוחות המפרטות את תרומת ההדרכה לטיפול והתייחסות 

 לחוויות המודרכים מתהליך ההדרכה שהוגדרו על ידם כמשמעותיות. לבסוף נדון במכלול הממצאים ובנושאים הקשורים במחקר

 בהדרכה.

מנגנוני שינוי בהדרכה קבוצתית כמקדמים תהליכי גיבוש זהות מיקצועית בקרב פסיכולוגים צעירים  :קרן הנץ גמליאלד''ר 

 .בתהליך הכשרה
 שולמית גלר וסיגל לוי שותפים למחקר:

רקע ומטרות: הדרכה קבוצתית מהווה חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההכשרה של פסיכולוגים. על אף השימוש הנפוץ בהדרכה  תקציר:

קבוצתית בולט בהעדרו מחקר הבוחן מהם המנגנונים הקבוצתיים התורמים לתהליך הלמידה של המשתתפים בקבוצה וכן לגיבוש 

ילוב בין מאפיינים אינדבידואליים ותהליכים חברתיים. המחקר הנוכחי )א( זהותם המיקצועית. זהות מיקצועית נרקמת כתוצאה מש

בוחן מהי התרומה הייחודית של מנגנוני השינוי בהדרכה קבוצתית להתפתחותה של זהות מיקצועית בקרב סטודנטים לתואר שני, 

 יותר בניבוי הזהות המיקצועית.  מעבר לחרדה כמאפיין אישיותי ו )ב( שואף לזהות מי מבין מנגנונים הקבוצתיים דומיננטי

סטודנטים לתואר שני מתוכניות שוננות מילאו שאלוני דיווח עצמי בסיומה של שנת ההדרכה, אשר ליוותה את  129שיטה: 

 הפרקטיקום. כלי המחקר כללו שאלון ברית טיפולית, שאלון אקלים קבוצתי, שאלון קוהסיביות, שאלון חרדה ושאלון זהות מיקצועית. 

מחקר: זהות הישגית הקלסתרים של זהות מיקצועית בקרב משתתפי  3זוהו  means cluster analysis-kאות: בעזרת  תוצ

(Achievement( זהות עמומה ,)iffusionD( וזהות מחפשת )oratoriumM מבין המנגנונים הקבוצתיים, ברית טיפולית עם המדריך .)

ומעורבות בקבוצה, נמצאו גבוהים יותר באופן מובהק בקרב סטודנטים עם זהות הישגית והבחינו בינם ובין סטודנטים בעלי זהות 

שת בהשוואה מיקצועית מחפשת. קוהסיביות בקבוצה נחוותה כנמוכה יותר באופן מובהק בקרב סטודנטים בעלי זהות מחפ

כמנגנון  מודרך נמצאה -לסטודנטים האחרים. כל ההבדלים שעיל נשמרו גם בהתחשב בחרדה תכונתית. בנוסף, ברית טיפולית מדריך

 הקבוצתי הדומיננטי ביותר בניבוי הזהות המיקצועית. 

למודרך, כמו גם למידת ההבנה, מסקנות: בתהליך ההדרכה הקבוצתי יש לתת את הדעת להיבטים שונים בברית טיפולית בין המדריך 

תחושת הביטחון והאישור המתקיימים בקבוצה, כמנגנונים חשובים המסייעים לגיבוש הזהות המיקצועית בקרב פסיכולוגים בתחילת 

דרכם. המחקר דן בהשלכות הפרקטיות של ממצאים אלו כדי לקדם את התהליכים המורכבים של גיבוש זהות מיקצועית בקרב 

 תחילת דרכם המיקצועית. פסיכולוגים ב

 פאנל על רגשות ותהליכי שינוי: 4פאנל 

 ד''ר בן שחר –יו''ר הפאנל 
 התערבויות מטפל כמנבאות של החוויה הרגשית, התבונה ותוצאות טיפול אצל המטופל הדר פישר:

 סלונים-אצילאשכול רפאלי, ערן בר כליפה, ז'ק ברבר, נילי סלומונוב, טוביה פרי, דנה  שותפים למחקר:

יכולתו של המטופל לחוות רגשות עמוקים במהלך השעה הטיפולית )החוויה הרגשית( ולהפוך מודע יותר לדפוסים המניעים  תקציר:

מצאו כי הן ההתערבויות שנועדו לקדם תהליכים מחקרים קודמים אותו )התובנה( נחשבים תהליכי שינוי מרכזיים בטיפול פסיכודינמי. 

ם עצמם מנבאים תוצאות טיפול חיוביות. אולם, הקשר המורכב שבין ההתערבויות, תהליך השינוי ותוצאות הטיפול אלה והן התהליכי

קיבל רק מעט תשומת לב מחקרית.  באמצעות נתונים שנאספו פגישה אחר פגישה בחנו את )א( האם תהליכי שינוי אלו )החוויה 

התערבויות ממוקדות רגש והתערבויות דינאמיות קשורות בעליה בחוויה  הרגשית והתובנה( קשורים בשינוי סימפטומטי, )ב( האם

הרגשית ובתובנה )ג( האם תהליכי השינוי מתווכים את הקשר שבין התערבויות המטפל ושינוי סימפטומטי. שיטה: במחקר השתתפו 

בתחילת כל  ORSשאלון המטופלים אשר מילאו שאלון המעריך את מידת התפקוד הפסיכולוגי שלהם באמצעות מענה על  115

המטפלים העריכו  68פגישה וכן התבקשו לדרג את מידת החוויה הרגשית ומידת התובנה באותה פגישה לאחר כל פגישה.  בנוסף, 

. תוצאות: נמצא MULTI-30את המידה בה עשו שימוש בהתערבויות ממוקדות רגש ובהתערבויות דינמיות על יד מענה על שאלון ה

כי רמה גבוהה יותר של חוויה רגשית ורמה גבוהה יותר של תובנה בפגישה אחת ניבאו עליה בתפקוד הפסיכולוגי בפגישה הבאה. 

בנוסף נמצא כי מידה בינונית של התערבויות ממוקדות רגש ניבאה עליה במידת החוויה הרגשית )קשר קורווילינארי( בעוד שמידה 

יות דינמיות נקשרה בעליה במידת התובנה )קשר לינארי(. לבסוף, נמצא קשר תיווך רק עבור משתנה התובנה, רבה יותרשל התערבו

כך שמידה רבה יותר של התערבויות דינמיות ניבאה עליה במידת התובנה אשר בתורה ניבאה שיפור בתפקוד הפסיכולוגי. מסקנות: 

ת של המטפל כך שיאפשרו הגברה של תהליכים חיוביים אצל ממצאי המחקר מצביעים על החשיבות של התאמת ההתערבויו

 המטופל. 

 פקידה של חמלה עצמיתת -מנגנוני שינוי בפסיכותרפיה :וינשטוק-ליאור גלילי

 אשכול רפאליוסלונים, טוביה פרי -ליפא, דנה אצילכ-רועי חן, גל לזרוס, ערן בר שותפים למחקר:

האפשרות כי אחד ממנגנוני השינוי בתהליך הטיפולי הוא שיפור ביכולת החמלה העצמית המחקר הנוכחי מבקש  לבחון את  תקציר:

(self compassion של המטופל. המושג חמלה עצמית הוא מושג השגור בחשיבה הבודהיסטית אשר החל בהדרגה להופיע גם )



 

רים חמלה עצמית בבריאות נפשית במסגרת החשיבה  הפסיכולוגית המערבית. למרות קיומם של ממצאים אמפיריים רבים הקוש

ורווחה פסיכולוגית, המחקר האמפירי הבוחן את מקומה של החמלה העצמית ביחס לתהליכי ריפוי בפסיכותרפיה נמצא בתחילת 

דרכו. עד היום, הקשר בין חמלה עצמית לבין תוצאות טיפול נבדק בעיקר בהתערבויות ממוקדות להגברת חמלה עצמית, ואילו 

לה עצמית במסגרת של טיפול נטורליסטי לא נחקר. בסדרה של שלושה מחקרים בחנו את הקשר בין רמת החמלה תפקידה של חמ

העצמית של המטופלים לבין משתני תהליך נוספים, התערבויות מטפלים ותוצאות טיפול. משתני המחקר נמדדו לאורך כל הפגישות 

Multi-(. בנוסף, במסגרת המחקר נעשה שימוש בניתוח רב רמתי ),N=89112,136)  הטיפוליות במדגם גדול של מטופלים ומטפלים

level analysis אשר לקח בחשבון את תרומתם המובחנת של המטפל והמטופל למשתנה התהליך הנחקר ואפשר זיהוי של דפוסי )

שינוי במשתני התהליך והתוצאה לאורך זמן.  באופן ספציפי, שיערנו כי: )א( שיפור ברמת החמלה העצמית של המטופל יהיה קשור 

טיפול )ב( חמלה עצמית תמצא קשורה ברמה גבוהה של דיפרנציאציה בתוצאות טיפול טובות יותר הן ברמת הפגישה והן ברמת ה

)ג( שיפור ברמת החמלה העצמית של המטופל יהיה קשור בהתערבויות מטפל דיירקטיביות והתערבויות מסוג  -לרגשות שליליים. ו

 .(. תוצאות המחקר יוצגו והשלכותיהן המחקריות והקליניות יידונוCommon Factorגורמים משותפים )

 יכרות והדגמה במסגרת טיפול בדיכאוןה -הערכת דינמיקת סימפטומים לפני טיפול  :גל לזרוס

 סלונים ואשכול רפאלי-דנה אציל שותפים למחקר:

היטב על ידי כלי הערכה  נמדדיםרקע: תהליכים פסיכולוגיים רבים המונחים בבסיס פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה אינם  תקציר:

לספק מידע  ומסוגליםום של מטופלים לפני הטיפול, י-קיימים. כלי הערכה אקולוגיים רגעיים מציעים גישה מבטיחה לחקר חיי היום

-ביןוגורמים אישיים מגוון בין הסימפטומים שלהם לבין על הקשרים בין הסימפטומים שלהם, כמו גם  יםהדינמי יםעשיר על הקשר

ראיות. הטיפול בדיכאון, הפרעה ומבוססת אישית מותאמת תכנון הטיפול בצורה ל. מידע זה יכול לספק הזדמנויות ייחודיות אישיים

 .במיוחדכלי הערכה דינמיים עשויים להיות שימושיים  תחום אחד שבוהטרוגנית במיוחד, עשוי להיות 

שאלונים המעריכים את הסימפטומים  ופלים מאובחנים בדיכאוןמטהשלימו  ועדמ-אקספרסיבי קצר-שיטה: לפני כניסה לטיפול דינמי

שאלונים  מולאופגישה מדי ימים. כמו כן,  עשרההרגשיים שלהם, אירועים אחרונים והתנהגויות נוכחיות, שלוש פעמים ביום למשך 

. יוצגו תוצאות של המטופלים סודיותיאישיות -תמות קונפליקטואליות ביןעל זיהוי  ה. תכנית הטיפול התבססבדבר התהליך הטיפולי

הסימפטומים  יותהקשר בין תגובתנחקר (, מטופלים)כלומר, בין  נומוטתיתראשוניות המבוססות על שתי גישות אנליטיות: )א( 

רשתות נחקרו  (בתוך מטופלים; )ב( אידיוגרפית )כלומר, במהלך הטיפול איכות הברית הטיפולית לפני הטיפול לבין לתמיכה חברתית

 ות בתוך מטופלים. דינמי מיםטוסימפ

דינמית ההערכה ה, אידיוגרפית(. r = 0.51הברית )את איכות לתמיכה חברתית ניבאה  מיםסימפטוה יות, תגובתתיתטותוצאות: נומ

 .הנמצאים בשימוש רווחסופק על ידי כלי הערכה שומעבר למידע מעל מידע משמעותי  סיפקה

 כלי הערכה אקולוגיים רגעיים. הערכה דינמית באמצעות דיון: נדון בהבטחות ובאתגרים של ביצוע

 C-EFT –ב התפקיד של חוויות ותפיסות של פגיעות במסגרת זוגית בקידום חרטה ומחילה  :עידו ויזל

 כליפה-ד"ר בן שחר, ד"ר ערן בר שותפים למחקר:

והחרטה של הפרטנרים שלהם לבין החוויות  המחקר הנוכחי בחן את ההשפעות והקשר בין תפיסות של בני זוג לגבי הפגיעות תקציר:

(. C-EFTהממשיות של אותם רגשות אצל הפרטנרים, והאופן שאלו מתקשרים למחילה במסגרת טיפולים ממוקדי רגש לזוגות )

פגישה, טיפולים עבור פגיעות רגשיות לא פתורות )לדוגמא, רומן(. לאחר כל  10זוגות קיבלו בממוצע  83-המחקר מתבסס על מידע מ

שני בני הזוג דיווחו על החוויה בפגישה מבחינת פגיעות, חרטה וסלחנות, לצד התפיסות שלהם לגבי החוויה של בני זוגם. מניתוח 

ראשוני עולה כי רק התפיסה של בן זוג לגבי הפגיעות של הפרטנר שלו )בניגוד לדיווחי הפרטנר בפועל או שילוב בין השניים( ניבאו 

של חרטה. לצד ממצא זה נראה כי גם אופן התפיסה של בן הזוג לגבי רמת החרטה של הפרטנר וגם הדיווח  רמות גבוהות יותר

העצמי של הפרטנר ניבאו את מידת המחילה, אך לא אינטראקציה בין השניים. התוצאות ממחישות את האופן בו עזרה למטופלים 

 . C-TEF-יך השינוי בבשינוי התפיסות לגבי בן זוגם יכולה להיות רכיב מהותי בתהל

 

 חקר תהליכי שינוי בפסיכותרפיה: 5פאנל 

 פרופ' אוריה תשבי –יו''ר הפאנל 
בראי ניתוח  –דיאלקטיקה של תקווה וחוסר תקווה כמשאב של המטופל ומשתנה תהליך בפסיכותרפיה  :נורית רוקח

 השוואתי שיטתי של מקרים טיפוליים

 ברינק, גבריאל חדד, ד''ר שרון זיו ביימן, פרופ' גילי גולדצויג, פרופ' רבקה יעקובי-נגה בירן, גל ואן דן שותפים למחקר:

בשדה המחקר בפסיכותרפיה עולים קולות המצביעים על חסר יחסי בחקר משתני תהליך ותוצאה המתייחסים למשאבים  תקציר:

אחרים מדגישים את הצורך בחיזוק החקירה של סוגיות שונות בתחום הפסיכותרפיה דרך  (Midgley, 2006) קולות  של המטופל

(. המחקר המוצע מנסה לענות על שני אתגרים אלו תוך שמציע Iwakabe, 2009,2011הפרדיגמה של חקר שיטתי של מקרה )

ה שיטתית של שני מקרים טיפוליים, דרך חקיר. זאת המטופל והן כמשתנה תהליך המאפשר שינוי לחקירה של תקווה הן כמשאב ש

 כל אחד מהמקריםהאחד מאופיין בתחושה דומיננטית של תקווה והשני בתחושה דומיננטית של חוסר תקווה, תוך שבכאשר 

 -תוך,מקורות לתקווה:  3אשר ממפה יעקובי וגולדצוויג   מתקיימת דיאלקטיקה בין תקוה וחוסר תקווה. על בסיס הגדרת התקווה של

אופיינו ונותחו אירועי תקווה, חוסר תקווה  ,בפרסום(אפיונים )רגשי, קוגניטיבי, התנהגותי ) 3-אישי ו-בינאישי וטרנסאישי, 

(. באמצעות ניתוח זו Hill, 2012)  Consensual Qualitative Research (CQR)   -ודיאלקטיקה בשני הטיפולים באמצעות שיטת ה

מה  ?הם(, מי יזםני)מטופל, מטפל, ש אירועמי השתתף בוך התייחסות לממדים הבאים: תמופו אירועי התקווה משלושת הסוגים, 

התקווה )תוך אישי, בינאישי עם המטפל, בינאישי עם  מקורותומה היו  ?י התקווה )רגשי, קוגניטיבי, התנהגותי, משולב(אפיינהיו מ

ה, נבדקו יחסי הגומלין של ממדים אלו עם משתני משולב(. במסגרת החקר השיטתי של המקראישי ו-טרנסאחרים בחיי המטופל, 

 Helpfulness  -תהליך ותוצאה של הפגישות הטיפוליות, ביניהם, תחושת הנעזרות של המטופל כפי שנמדדה באמצעות שאלון ה

)Elliot, 1985( והשיפור בתפקוד הפסיכולוגי של המטופל כפי שנמדד באמצעות שאלון ה-  OQ45 )6Lambert et al., 199( . הניתוח

השיטתי וההשוואתי של שני המקרים מצביע על חיוניותה של תקווה הן כתכונה של המטופל וכחלק מכוחות האגו שלו והן כתוצר 

ל התרומה של האיכות הדיאלקטית של . כמו כן, מצביע המחקר עעל יחסי גומלין בין שני רכיבים אלו, כמו גם של התהליך הטיפולי



 

על חשיבות ההיבט הרגשי של התקווה, כמו גם על ולאופני התמודדותו בעתות משבר,  של המטופל התקווה לתחושת הנעזרות

או כאשר יחסים בינאישיים מעוררים חשש תוך אישי של תקווה מוחלש ההבינאישי כמקור לתקווה כאשר המשאב פגיעות המרחב 

 ניות של הממצאים.לאחר הצגת הממצאים המרכזיים נעסוק במשמעויות המחקריות והקלילהיפגע. 

 
 .ישית בסימפטומים מנבאת שיפורים פתאומיים בטיפולא-בלי קשר למטפל: תנודתיות תוך :יונתן ג. שלום

בלקום -אופן, אנטון ואן-וחיון, פטרישיה ואןא-לונים, ערן בר כליפה, אילנית חסוןס-כטמן, דנה אצלש-איוה גלבוע שותפים למחקר:

 ועידן מ. אדרקה

עבור אנשים רבים המקבלים טיפול פסיכולוגי להפרעות דיכאון וחרדה, שינויים בסימפטומים מתרחשים באופן פתאומי ולא  תקציר:

(, נמצאו כמנבאים יציבים של תוצאות טיפול. למרות 1999ליניארי. שיפורים פתאומיים, אשר הוגדרו לראשונה על ידי טאנג ודרוביס )

ת המחקר הנוכחי משמעיות. מטר-הגורמים לשיפורים הפתאומיים הללו לא הביאו לתוצאות חד חשיבותם, ניסיונות קודמים לנבא את

מאגרי נתונים  3ניתחנו   ישית בסימפטומים יכולה להוות מנבא חדש ויציב לשיפורים פתאומיים.א-הייתה לבחון האם תנודתיות תוך

טראומטית -בוקר של חשיפה ממושכת לטיפול בהפרעה פוסטבלתי תלויים של טיפולים פסיכולוגיים: נתונים מתוך ניסוי אקראי מ

כפייתית -נבדקים(, נתונים מתוך ניסוי אקראי מבוקר של טיפול התנהגותי קוגניטיבי בהפרעה טורדנית 63בילדים ומתבגרים )

. בכל שלושת מאגרי נבדקים( 106ינאמי הניתן למגוון הפרעות )ד-נבדקים(, וכן נתונים מתוך טיפול מרפאתי, פסיכו 91במבוגרים )

ישית בסימפטומים כפי שנמדדה טרם התרחשות השיפור הפתאומי מנבאת שיפורים א-הנתונים בחנו האם תנודתיות תוך

 ומסווגת נכונה  ישית בסימפטומים אכן מנבאת את התרחשות השיפור הפתאומיא-התנודתיות התוך הפתאומיים. התוצאות הראו כי

ים( אנשים לקבוצה בה היו שיפורים פתאומיים ולקבוצה בה לא היו שינויים פתאומיים, בכל מהמקר %76.9 -% וב69.2, %81.0 -)ב

ומים עשויה להיות מנבא יציב אישית בסימפט-שלושת מאגרי הנתונים בהתאמה. הממצאים הללו מצביעים על כך שתנודתיות תוך

סוגי טיפול, אוכלוסיות וסביבות. המחקר הנוכחי דן ביתרונות השימוש במדד זה כמנבא, וכן של שיפורים פתאומיים במגוון הפרעות, 

 ביתרונות הקליניים והמחקריים שלו. 

 
של מקרה טיפולי פסיכודינמי  העצמי: בחינה-היכולת של המטופל לנוע בין מצבי עצמי וההתפתחות בנרטיב :שרון שמשי

ומודל ההשתנות בין מצבי עצמי של המטפל  ")IMs (געים החדשנייםמערכת "הר –באמצעות שתי מערכות קידוד 

  )TPA(והמטופל

 שיח ופרופ' טוביה פרי; וועדה מלווה: פרופ' אוריה תשבי ופרופ' מיגל גונסלבסמ-מנחים: פרופ' רבקה תובל שותפים למחקר:

הנוכחי בוחן שני תהליכי שינוי בטיפול  בהתאם למגמה המחקרית העכשווית הבוחנת תהליכי שינוי בפסיכותרפיה, המחקר תקציר:

 ;TPA( היכולת של המטופל לנוע בין מצבי עצמי על פי מודל ההשתנות בין מצבי עצמי של המטפל והמטופל )1פסיכודינמי: 

HaCohen et. al., 2017 ,)2ה-( התפתחות נרטיב( עצמי של המטופל על פי מודל הרגעים החדשנייםIMs; Gonçalves, 2011 .)

( התפתחות בנרטיב העצמי של המטופל תהיה במתאם חיובי עם היכולת של המטופל לנוע בין מצבי עצמי. כלומר, 1ות: השער

. שיטה: מקרה טיפולי פסיכודינמי TPAפרופורציה גבוהה יותר של רגעים חדשניים תופיע במתאם חיובי עם רמות גבוהות יותר של 

. בנוסף, המטופל מילא כל פגישה שאלון מדד TPA -ו sIMות הקידוד של י שתי מערכמועד מוצלח קודד באופן בלתי תלוי על יד-קצר

(. תוצאות: נמצא מתאם חיובי מובהק בין הפרופורציה של רגעים ORS; Miller et al., 2003תוצאה להערכת השינוי הסימפטומטי )

ל כך שישנו קשר חיובי בין היכולת של המטופל של המטופל לאורך הטיפול. מסקנה: התוצאות מצביעות ע TPAחדשניים לבין רמות 

 עצמי. מחקר עתידי ייבחן תוצאות אלה על מאגר רחב יותר של טיפולים.ה-לנוע בין מצבי עצמי ליכולת ההתפתחות בנרטיב

 
תובנה קוגניטיבית ותובנה קלינית בהפרעת פאניקה: הקשר לתוצאות טיפול בטיפול התנהגותי קוגניטיבי  :'אסאלה חלאג

 אינטרנטי

 אשר שטראוס, דינה זלזניק, איציק פרדקין, גרהרד אנדרסון, דיווד איברט ויונתן הפרט שותפים למחקר:

 הרחקהקוגניטיבית וקלינית. תובנה קוגניטיבית מוגדרת כיכולת להעריך מחשבות על ידי  :להבחין בין שני סוגי תובנהניתן  תקציר:

 .סימפטומיםהלנוכחות וחומרת המודעות  תמעיוותים קוגניטיביים ושקילת פרספקטיבות שונות. תובנה קלינית מוגדרת כמיד תעצמי

דה. בהפרעות חרכמעט ולא נחקרה תובנה קלינית  תית, עם זאת,ייכפ-הפרעה טורדניתשל מחקרים רבים בדקו תובנה בהקשר 

לבדוק בפרט,  .תוצאות טיפולשלהן להקשר את ת וקלינית בהפרעת פאניקה ומטרת המחקר הנוכחי היא לבחון תובנה קוגניטיבי

התנהגותי קוגניטיבי אינטרנטי להפרעת פאניקה. בנוסף, נבדק השינוי במידת התובנה בעקבות  בטיפולמנבאת שיפור האם תובנה 

פאניקה שקיבלו טיפול התנהגותי קוגניטיבי אינטרנטי. מטופלים  הפרעתבמאובחנים  מטופלים 36הטיפול. במחקר הנוכחי נכללו 

 Scale for theלהערכת תובנה קוגניטיבית ו Brown Assessment of Beliefs Scaleרואיינו לפני ואחרי הטיפול באמצעות  

 Assessment of Insightרכת סימפטומים להע להערכת תובנה קלינית. בנוסף, המטופלים השלימו גם שאלוני דיווח עצמי(Panic 

Disorder Severity Scale וAnxiety Sensitivity Indexקשורה ת( לפני ואחרי הטיפול. התוצאות מצביעות כי תובנה קוגניטיבי 

אך אינה קשורה לרגישות לחרדה. למרות זאת, תובנה קלינית אינה קשורה לא לחומרת הסימפטומים ולא סימפטומים לחומרת 

עבר לכך, תובנה קוגניטיבית אינה קשורה לתובנה קלינית. מבחינת שיפור תובנה בעקבות הטיפול, רמת התובנה לרגישות לחרדה. מ

הקוגניטיבית השתפרה בצורה משמעותית עם הטיפול. עם זאת, לא היה שינוי ברמת התובנה הקלינית מלפני ועד אחרי הטיפול. 

לשיפור שלו הקשר את קוגניטיבית וקלינית בטיפול להפרעת פאניקה ולמיטב ידיעתנו, מחקר זה הינו הראשון אשר בוחן תובנה 

צורך  נויש . כמו כןוצאות טיפולשלה לת קשרהקלינית והתובנה הנוספים כדי לחקור את אופי   בסימפטומים. יש צורך במחקרים

התובנה והקשר שלהם לסימפטומים וכיצד הם עשויים להשפיע על טיפול בהפרעות חרדה.  סוגיבשני העוסקים בביצוע מחקרים 

 השגת הבנה מעמיקה יותר של המושג תובנה.של ומדגישות את החשיבות  ,תוצאות אלה הן מבטיחות

 

 

 

 

 



 

 מושב הרצאות קצרות: 6פאנל 

 פרופ' הדס ויסמן –יו''ר הפאנל 
 טיפולית אחת. שני סובייקטים ואינטראקציה :רבקה שיר

 אוריה תשבי שותפים למחקר:

המחקר האקדמי והשיח בשדה נוטים להתמקד באישיות המטופל ובסוג ההפרעה שלו כגורמים המשפיעים על הצלחת  תקציר:

זה, אתייחס לקשר בין במחקר בשנים האחרונות מופיעים מחקרים גם על "אפקט המטפל" ותרומתו לתוצאות הטיפול. הטיפול. 

לבין תוצאות הטיפול. אפיוניי המטפל   –המטפל לבין תוצאות הטיפול וכן לקשר בין התאמה בין מטפל/מטופל באיפיונים אלה  איפיוני

)נוירוטיות, מוחצנות  Big 5  –( תכונות אישיות מתוך מודל ה 2)חרד/נמנע(,  תסגנון ההיקשרו( 1והמטופל הנבדקים במחקר הם : 

פגישות כל טיפול(. לפני תחילת הטיפול  16) דיאדות של טיפולים דינמיים קצרי מועד  35במחקר השתתפו . שיטה: ופתיחות לחוויה(

( ולפני כל פגישה המטופל מילא שאלון סימפטומים ECR( ושאלון סגנון היקשרות )BIG5 הן המטפל והן המטופל מילאו שאלון אישיות )

(OQ-45 .) :גבוהים במוחצנות הייתה ירידה בתסמינים עבור המטופלים שלהם, וככל  נמצא כי ככל שהמטפלים היו יותרתוצאות

שהם היו גבוהים יותר בנוירוטיות הייתה עליה בתסמינים אצל המטופלים שלהם. לגבי סגנון ההיקשרות לא נמצא קשר בין סגנון 

ן מטפל למטופל לתוצאות ההיקשרות של המטפל לירידה/עליה בסימפטומים של המטופל. כשבחנו את ההשפעה של ההתאמה בי

הטיפול ראינו כי כאשר הייתה התאמה נמוכה בין המטפל למטופל בסגנון ההיקשרות החרד הייתה ירידה בסימפטומים אצל המטופל 

הייתה גבוהה בין המטפל למטופל בסגנון היקשרות חרד לא היה שיפור מובהק בסימפטומים. כמו כן, התאמה ההתאמה ואילו כאשר 

והתאמה גבוהה בין מטפל למטופל בפתיחות לחוויה היו קשורות גם הן לשיפור מובהק  טפל והמטופל בנוירוטיותנמוכה בין המ

תוצאות אלו מצביעות על החשיבות של המטפל כסובייקט בתוך האינטראקציה הטיפולית, ועל בסימפטומים אצל המטופל.  

 אות הטיפול.הפוטנציאל של התאמה טובה בין מטפל למטופל והשפעותיה על תוצ

ל מטפלים לבין יצירת הברית הטיפולית הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים ש :אריה גוסטינסקי-ד"ר נועה גור

 "ורגשות המטפל כלפי "המטופל הקשה

 בהנחיית פרופ' ריקי פינצ'י דותן שותפים למחקר:

נשען מטפלים אשר מטפלים במסגרות טיפוליות שונות. המחקר  298, וכלל 0142-2013נערך בישראל בין השנים מחקר זה  תקציר:

רית הטיפולית באישיות המטפל כמשפיעה הן על הב המכירותלטיפול,  סובייקטיביות-אינטרעל המסגרת התיאורטית של הגישות ה

התובע מהמטפל איכויות  הקשה", "את המפגש בין המטפל למטופל ביקש לבחון , ו(Aron, 1996)  והן על טבע תהליכי ההעברה

תרומה משמעותית להבנת הרגשות המתעוררים אצל וכן, ברית הטיפולית חשיבות רבה לומאפיינים ייחודיים לצורך קיום טיפול, בו 

 יאפשרו את קיום הטיפול. ובביסוס ברית זו   המטפל, אשר יסייעו

חנו הינם קווי אישיות נרקיסיסטים, ורמת הדיפרנציאציה של העצמי. כמשתנים מקצועיים נבחרו שתני האישיות של המטפלים שנבמ

ה  של המטפל ומספר שנות הניסיון המקצועי שלו. כמשתנים ממתנים נבחרו ההערכ caregiving-ערך עצמי מקצועי, מאפייני ה

קשה". בנוסף, נבחרו משתנים מערכתיים: המסגרת הקוגניטיבית של תפיסת הקשר הטיפולי כאיום או אתגר ותפיסת המטופל כ"

הטיפולית, עומס הטיפולים, קיומה של תמיכת עמיתים והדרכה, מתוך הנחה כי כל אלו יחדיו עשויים לחבור בתרומתם לברית 

 הטיפולית והרגשות שהטיפול והמטופל מעוררים.

של קווי אישיות נרקיסיסטיים או דיפרנציאציה גבוהה  מערך מיטיב של משתנים אישיותיים, )דרגה נמוכה ממצאי המחקר העלו כי

בטוח וערך עצמי מקצועי גבוה( ומערכתיים, )למשל קבלת הדרכה קלינית( של המטפל תורם  caregivingשל העצמי(, מקצועיים, )

להשלכות  ממצאים אלה יוצגו בהרחבה, וכן תינתן התייחסות לתהליכי ביסוס הברית הטיפולית ולתהליכי ההעברה הנגדית.

     היישומיות של ממצאי המחקר על השדה הקליני.

מרכיבים רגישים בעולמו האישיותי , תוך בחינת ממצאי המחקר מעניקים תוקף והכרה לחלקו של המטפל בדיאדה הטיפולית

מאתגרים את יצירת הברית הטיפולית ומעוררים רגשות העברה נגדית עזים הבמטופלים  הפוגש ,והמקצועי של המטפל

 . בקרבוואמביוולנטיים 

 

 .האם שברים בברית הטיפולית מתרחשים פנים אל פנים? עיון בתהליך טיפולי :אלעד זלוטניק

 אשר שטראוס, פנינה טברסקי ויונתן הפרט שותפים למחקר:

הברית הטיפולית היא אחד ההיבטים הנחקרים ביותר בתהליך הטיפולי. בתקופה האחרונה נבחנו שברים ותיקונים   מטרה: תקציר:

בברית הטיפולית כדרך להעמיק את ההבנה של התהליך הטיפולי. עד עתה, רוב המחקר בתחום השתמש במדידה אחת עבור כל 

י הפגישה. שיטה זו מניחה כי השינויים המשמעותיים בברית הטיפולית לפני או אחר –פגישה טיפולית על מנת להעריך ברית טיפולית 

מתרחשים רק במהלך הפגישות. ממצאים חדשים הראו כי קיימות התפתחויות בברית הטיפולית גם בין הפגישות. במחקר הנוכחי 

מסוף פגישה לסוף הפגישה  אנו משווים את התדירות של משברים כפי שנמדדו באופן מסורתי )מוגדרים כירידה בברית הטיפולית

שלאחריה(, לתדירות של משברים בתוך ובין פגישות. כל זאת על מנת לבדוק את ההנחה שמשברים בברית הטיפולית מתרחשים 

 בעיקר, או רק בין פגישות.

ה סבל: במחקר זה, השתמשנו בשני מדגמים קליניים, אשר עברו טיפול קוגניטיבי התנהגותי כל אחד עבור הפרעה ממנ שיטות:

(. הברית הטיפולית N=31( ומדגם של מטופלים הסובלים מהפרעת פניקה )N=33מדגם של מטופלים הסובלים מחרדה חברתית )

נמדדה לפני ואחרי כל פגישה. לאחר מכן, קודדו שברים מסורתיים כמו גם שברים בתוך ובין הפגישות. לבסוף, מושווים היחסים בין 

 סוגי השברים.

 דגמים נמצא כי רוב השברים מתרחשים בין הפגישות, וכי הם מסבירים את רוב השברים המסורתיים.תוצאות: בשני המ

דיון: בניגוד להנחה המקובלת, רוב המשברים בברית הטיפולית מתרחשים לא במהלך הפגישות הטיפוליות אלא ביניהן. ממצא זה 

מטרות של הטיפול. זאת מעבר לתפקידה בקשר הבינאישי. מדגיש את תפקידה של הברית הטיפולית כמדד של המחויבות למטלות ול

בניגוד לרוב הספרות של משבר ותיקון, ההתמודדות עם שברים בברית הטיפולית צריכה להתמקד לא רק באינטראקציות החיות 

 בחדר הטיפול אלא גם בשימור של הברית אל מחוץ לחדר הטיפולים.

 

 



 

 המקרה של ניצולים שהיו ילדים בשואהכתיבה ועיבוד טראומה:  :ד''ר עדי דוכין

 הדס ויסמן שותפים למחקר:

  תקציר:

 משחק מראה כמדד הערכה בפסיכותרפיה :שאל-ד''ר רינת פניגר

 chaal, R., Schoneherr, D., Altmann, U., Strauss, BS-enigerF. שותפים למחקר:

דדי הערכה בפסיכותרפיה ברובם נשענים על מדדים ורבלים, ובכך מנפש, עדיין, -בקשר גוף למרות העניין המחקרי ההגובר תקציר:

 ערוצי תקשורת ומידע נוספים אשר עשוייים לספק מידע עשיר ואימפליסיטי מקבלים פחות תשומת לב.

ובערוצים לא מילוליים. גישה  התחום של מחקר בפסיכורתפיה עסוק בחיפוש מדדי הערכה שיעשו שימוש במדדים לא וורבלים

מחקרית אחת היא חקירה של סינכרון תנועתי, כמדד הערכה שקשור לתחומים ריגשיים וחברתיים. המחקר הנוכחי הינו צעד ראשון 

 בתכנון של כלי הערכה שמערב מדידת סינכרון תנועתי במהלך אינטרציה דיאדית תנועתית כמדד הערכה בפסיכותרפיה.

-שוט שמקבל תשומת לב מחקרית משמעותי בשנים האחרונותפתרגיל חיקיי -לנו השתמשנו במשחק המראהבמחקרים קודמים ש

פיתוח דרכים לשימוש אנו עסוקים ב-עולה עם חוקרים מגרמניהפכחלק משיתוף -למדידת סגנונות התקשרות. במחקר הנוכחי

 במשחק המראה כמדד הערכה בפסיכותרפיה. יוצגו תוצאות ראשוניות

 
התאמה בין הערכות המטפל והמטופל לגבי מידת הסיוע של המפגש והשפעתה על השיפור בתפקוד  :האסתר שד

 .הפסיכולוגי של המטופל

 רועי חן ושרון זיו ביימן שותפים למחקר:

התאמה בין מטפלים למטופליהם בנוגע להערכת אספקטים שונים של התהליך הטיפולי היוותה מוקד עניין עבור חוקרי  תקציר:

פסיכותרפיה זה מספר עשורים. בשנים האחרונות, פיתוחים מתודולוגיים וסטטיסטים בתחום מעוררים עניין מחודש בתחום, בשל 

טופלים והקשר שלה לתוצאות הטיפול. מרבית המחקרים האחרונים עסקו האפשרות לבדוק את הקשר בין הסכמה בין מטפלים ומ

במידת ההתאמה בהערכות הברית הטיפולת, ורק מיעוטם עסק בפקטורים אחרים הקשורים בהליך הטיפולי. המחקר הנוכחי מצטרף 

ולית נחווית לשרשרת מחקרים זאת, בתארו את מידת ההתאמה בהערכות מטפלים ומטופליהם את המידה בה פגישה הטיפ

כמסייעת, ואת הקשר בין התאמה זו ובין תוצאות הטיפול, כפי שנמדדו בטיפול אינטגרטיבי קצר מועד הניתן על ידי מטפלים מנוסים. 

( התאמה זמנית )מידת ההשתנות ההדדית המחושבת באמצעות הקורלציה 1מידת ההתאמה נמדדה בשני אופנים משלימים: )

 ( הפער הממוצע )הפרש ההערכות הממוצע לאורך הטיפול(.2ך זמן(  )בהערכות המטפל והמטופל לאור

אשר בדק את ההשפעה של חשיפה  RCTשיטה: שמונים ושישה מטופלים טופלו על ידי עשרים ושניים מטפלים מנוסים במערך 

עצמית של המטפל על תוצאות הטיפול במהלך טיפול אינטגרטיבי של שנים עשר מפגשים. בכל מפגש דירגו המטפל והמטופל את 

הערכתם אודות המידה בה המפגש סייע למטופל. בנוסף, דיווחו המטופלים על תפקודם הפסיכולוגי בתחילת כל פגישה. בסיום 

 מטפלים והמטופלים את המידה בה לתפיסתם היה התהליך הטיפול מסייע.הטיפול דרגו ה

תוצאות: הערכות המטפלים והמטופלים הראו התאמה זמנית מובהקת, כאשר הערכות המטפלים היו בממוצע מעט נמוכות  

שלילי )הערכות  מהערכות מטופליהם. בנוסף, הפער הממוצע, אך לא ההתאמה הזמנית, נמצא קשור לתוצאות הטיפול, כאשר פער

 מטפלים נמוכות יותר( היה קשור לשיפור גדול יותר בתפקוד הפסיכולוגי ולהערכת התהליך הטיפולי כמסייע יותר.

דיון: הממצאים מדגישים את היתרון בגישה זהירה מצד המטפלים בהערכתם את התהליך הטיפולי. בנוסף, הממצאים מצביעים על 

מטופלים בטיפול קצר מועד, ומדגימים את התועלת הפוטנציאלית בהרחבת המוקד של חשיבות התאמה בין הערכות מטפלים ו

 מחקרים אלה למגוון סוגי טיפול.   

 :מושבים מקבילים

 מודלים טיפוליים חדשים: 1פאנל 

 פרופ' גבי שפלר –יו''ר הפאנל 
בבריאות הנפש, הממוקד לטיפול פייס ישראל: מודל טיפולי אינטגרטיבי למניעה והתערבות מוקדמת ס-הד :ליאור ביטון

 25-12בגילאי  בצעירים

 .שופטי-ד"ר דנה לסרי, ד"ר מיטל פישר שותפים למחקר:

י לתת . זאת, בכד25-12רויקט ייחודי המקדם פנייה בשלבים ראשונים של קושי רגשי עבור צעירים בגילאי ספייס הינו פ-הד תקציר:

  .סימפטומים והדרדרות במצבו הרגשי של הצעירמענה פסיכולוגי ממוקד שמטרתו מניעת החמרת 

, בהיבטים השונים של המודל הקליני ויעילותו במתן מענה לצעירים. 2014בהרצאה זו נדון בהטמעת המודל האוסטרלי בישראל מאז 

ורים ומודל בפרט, נציג את עבודתנו במימדיה השונים, המשלבת פסיכותרפיה פרטנית עם צעירים, עבודה מבוססת מנטליזציה עם ה

ס על עקרונות המנטליזציה, כמו גם האופנים בהם אנו מיישמים מודל עבודה מבוססת חמלה עצמית, משפחתי המבוס-קבוצתי רב

 הן בעבודתנו הקלינית והן כחלק מהשיח המתקיים במרכז שמטרתו מניעת שחיקה בצוות המקצועי. 

ובמתן  (& McGorry, 2013 ilbody, 2005;G Bower'ינג" באבחון )בהקשר זה, נדון במודל קליני חדש, המשלב את מודל ה"סטייג

על טיפול מבוסס ראיות, והמותאם לצרכים הפרטניים  רכיבי, הנסמך-. זהו מודל אינגרטיבי של טיפול מדורג, מודולרי, רבמענה טיפולי

 של כל מטופל ובני משפחתו.

בור סטודנטים: שימוש ע ) IPC –Interpersonal Counseling (שיבינאיייעוץ  :בקר-ד''ר אלכסנדרה קליין רפאלי ואיתי ריקון

 .בטיפול בינאישי מקוצר להתערבות ראשונית במרכזי ייעוץ לסטודנט

 אלברטו מסצ'יאני: שותפים למחקר

במהלך העשור האחרון, מרכזי שירות פסיכולוגי במוסדות אקדמיים מדווחים על עלייה במספרי הסטודנטים הפונים לקבלת  תקציר:

שירותים פסיכולוגיים. בנוסף, מרכזי הטיפול הפסיכולוגי מצופים כיום לטפל בסטודנטים הלוקים בפתולוגיות ברמת חומרה גבוהה 

לסינון והתערבות, אשר יהיה נגיש וזמין לשימושם של בעלי מקצוע מדיסציפלינות שונות.  מבעבר. לכן, דרוש פרוטוקול ממוקד ומקיף

ראיות, אשר הוכח כיעיל בטיפול בהפרעת דיכאון מאג'ורי, וכן בהפרעות -מועד, מבוסס-( הינו טיפול קצרIPTטיפול בינאישי)



 

תפקוד חברתי ובינאישי, כאמצעי להבנה וטיפול הינו באירועי חיים עכשוויים, כולל  IPTפסיכיאטריות נוספות. המוקד של 

חיים, בדידות( נפוצים בחייהם של -)לדוג' מעבר בין תפקידי IPT-בסימפטומים. נראה כי הנושאים המרכזיים בהם מתמקדים ב

רת הינו צורה מקוצ IPCסטודנטים אשר סובלים באופן תדיר ממצוקה משמעותית וקשיים הקשורים בהסתגלות לחיים האקדמיים. 

, משלימים ראיון IPC-פגישות. כך, ב 6עד  3-השומרת על העקרונות והטכניקה הבסיסיים של טיפול בינאישי, המיושמים ב IPTשל 

אבחוני, מבהירים את הקשר בין תחילת הסימפטומים והחוויה הבינאישית, ומיישמים תכנית טיפול קצרה ומודולרית. מבנה 

אשר לוח הזמנים שלהם, ומחויבותם לטיפול, לרוב אינם יציבים. להלן נדון בתוצאות התערבות זה עובד היטב עם סטודנטים, 

במוסדות אקדמיים, ונתאר כיצד נעשים צעדים ראשונים לשילוב  IPC-מרכזי בו נבדקה ההיתכנות של שימוש ב-ראשוניות ממחקר רב

 יאטה קלינית קצרה להדגמת ההתערבות הטיפולית.אביב. נסיים בוינ-פרוטוקול התערבות זה בשירות הפסיכולוגי באוניברסיטת תל

האם מטופלים יוצרים ברית טיפולית עם התוכנה או עם המטפל/ת בטיפולים מבוססי אינטרנט? פיתוח  :דינה זלזניק

 שאלון על חווית הברית הטיפולית בטיפולים אינטרנטיים

 יונתן הפרט שותפים למחקר:

(. בטיפולים אינטרנטיים המטפל אינו שחקן Olthuis et al., 2016נמצאו עד כה כיעילים )טיפולים אינטרנטיים בליווי מטפל  תקציר:

יחיד, התוכנה הטיפולית, משחקת אף היא תפקיד משמעותי. בחינה של שאלוני מדידה מקובלים המתייחסים לברית הטיפולית, 

ולית בטיפולים אינטרנטיים. בכדי להתמודד עם מעלה שאלה לגבי ההתאמה של שאלונים אלו לתיאור מלוא החוויה של הברית הטיפ

סוגיה זו ערכנו ראיונות עומק עם מטופלים, מסיימים או נושרים, אודות החוויה של הברית הטיפולית בטיפול אינטרנטי מלווה מטפל 

 PEAR; Snyder) להפרעת פאניקה. מתוך ראיונות אלו, ערכנו אדפטציה לשאלון על חווית המטופל להתכווננות ותגובתיות המטפל

Silbershatz, 2016& ) טופל, וממד של תוכנה מ -לבחון את חווית הברית הטיפולית בשני ממדים נפרדים: ממד של מטפל  בכדי

 מטופל. –טיפולית 

שאלון מדידת חווית הברית הטיפולית האינטרנטית בפרספקטיבה של מטופל, הינו שאלון למדידה עצמית, הכולל שני תתי חלקים: 

הראשון מתייחס לקשר עם המטפל, ומודד את חווית המטופל לגבי  קבלה, מסוגלות ותחושת יעילות כפי שהוא חווה ביחסיו  החלק

עם המטפל דרך ההתכתבויות. החלק השני מתייחס לתוכנה הטיפולית, ומודד את חווית המטופל לגבי מסוגלות, יעילות והקלה, כפי 

לית.  שאלון מדידת חווית הברית הטיפולית האינטרנטית בפרספקטיבה של מטפל, מודד שהוא חווה ביחס לתוכן של התוכנה הטיפו

את חווית ברית הטיפולית של המטפל עם המטופל דרך ההתכתבויות ומתייחס לתפיסת המטפל עד כמה היה מכוונן באופן אמפטי 

צאים ראשוניים המתייחסים לשאלון חווית הברית למטופל, ובאיזו מידה הוא חש כי המטופל תופס את הטיפול כיעיל עבורו. יוצגו ממ

 הטיפולית במדידה של טיפול אינטרנטי להפרעת פאניקה.  

 מכניזמים קוגניטיביים של שינוי :ומיאלגיהמיינדפולנס לחולי פיבר -התערבות מבוססת :רנן טאוב

 .וין, פרופ' יהודה שינפלדל -גל, ד"ר איתי גליק, פרופ' ננסי אגמוןמ -, ענבל סמואלד"ר דני חורש, לי פרומר :שותפים למחקר

וקשיים  סטרספיינת בכאב כרוני, אשר לרוב כוללת רמות גבוהות של דיכאון, ומחלה המא אפיברומיאלגיה הי: רקע תקציר:

פש, שנמצאה במספר מחקרים נ-קדת בקשר גוףתממהדפולנס הינה התערבות פסיכולוגית מיינ -קוגניטיביים. התערבות מבוססת

חולי אפקטיבי עבור  אמיינדפולנס נמצ-שטיפול מבוססמבטיחה להתמודדות עם כאב כרוני. על אף טיפולית כהתערבות 

קוגניטיביים  מכניזמיםפיברומיאלגיה, לא הרבה ידוע על מנגנוני השינוי העומדים בבסיס ההתערבות. במחקר הנוכחי נתמקד במספר 

 פקידם בהשפעתה של ההתערבות. ות

יברומיאלגיה הוקצו באופן רנדומלי נבדקים עם אבחנת פ controlled trial-randomized)RCT .95(המחקר הינו מחקר : שיטה

. שאלונים בדיווח עצמי הועברו לפני )N=46(, או לרשימת המתנה )N=49(לקבוצת מחקר שכללה התערבות מבוססת מיינדפולנס 

, )FFMQ(, מיינדפולנס )HRQOL(, איכות חיים )PSS(, סטרס )PHQ-9(, דיכאון )FIQR(ואחרי ההתערבות, וכללו מדדי פיברומיאלגיה 

 .)PIPS (גמישות למול הכאב-, ואי)PCS(קטסטרופיזציה של כאב 

 ניכר במדדי דיכאון, איכות חיים, קרב חולי פיברומיאלגיה. נמצא שיפורמיינדפולנס הייתה אפקטיבית ב -התערבות מבוססת: תוצאות

סטרס ופיברומיאלגיה. ניתוחי רגרסיה ליניארית בחנו אפקטים של תיווך על מנת לבדוק האם שינוי במכניזמים המוצעים מסביר את 

של אי תגובתיות תיווכה את השיפור בדיכאון השינוי שנצפה במדדי התוצאה המרכזיים, כמו דיכאון וסטרס. העלייה במדד מיינדפולנס 

ובסטרס; הירידה באי הגמישות למול הכאב תיווך את השיפור בדיכאון ובסטרס; ירידה בקטסטרופיזציה של כאב תיווכה את הירידה 

 בדיכאון. 

יעות על כך שניתן יינדפולנס היא בעלת פוטנציאל גדול לחולי פיברומיאלגיה. תוצאות המחקר מצבמ-התערבות מבוססת: מסקנות

לתרגם מושגים כלליים במיינדפולנס לגורמים קוגניטיביים ספציפיים לכאב, כמו אי גמישות למול הכאב, וכי אלו עשויים להוות 

 מיינדפולנס.-מטרות, כמכניזמים מרכזיים של שינוי בטיפול מבוסס

 

 פאנל על אינטגרציה וסינתזה: 2פאנל 

 שכטמן-פרופ' איווה גלבוע –יו''ר הפאנל 
 סינתזה מושגית כפלטפורמה לאינטגרציה בטיפול: המקרה של העברה והכללת יתר :ד"ר מירב רבינוביץ

 בהנחייתה של פרופ' לאה קסן שותפים למחקר:

הטיפול הפסיכואנליטי והקוגניטיבי פונים לבעיות מנקודות מבט שונות. בעשור האחרון התנועה האינטגרטיבית  –רקע : תקציר

 בטיפול צוברת תאוצה, ובכל זאת רק מעט נחקר אודות יחסי הגומלין התיאורטיים בין גישות טיפול שונות. 

 CCRT (Core Conflictualתחו בעזרת מתודת תיאורי מקרה העברה שפורסמו בג'ורנלים אקדמיים שפיטים נו 33 –מתודה 

Relationship Theme האמיתית או המדומיינת ומרכיב תגובת העצמי.  –גובת האחר מרכיב המשאלה, מרכיב ת -( של לבורסקי

RBC (n elationship BetweeRלי מתוקף לאיתור דפוסי העברה. מתודת כ - tailor made  התבצע לפי שיטת CCRT-ניתוח מרכיבי ה

Categories( )Rabinovich & Kacen, 2010, 2013 שימשה לניתוח היחסים בין דפוסי ההעברה הנ"ל לבין גורמים קוגניטיביים )

 והתנהגותיים שהופיעו בתיאורי מקרה דינאמיים לחלוטין.

כל המקרים . ברית הכללת( קשרו את מרכיבי ההעברה עם עיוות חשיבה מסוג 90%)תיאורי מקרה  33מתוך  30-נמצא ש –תוצאות 

או תגובת העצמי  )response from other(מרכיבי תגובת האחר של הכללת היתר הייתה מאורגנת סביב תימות העברה הללו 



 

)response of self( . המשאלהנמצא כי הכללת היתר היתה אנטי תזה של מרכיב כמו כן) wish(  והמתח בין שניהם נקשר עם

 תגובות התנהגותיות ורגשיות עוצמתיות. 

דפוסי ביטוי ממשי בהווה של  תמהוו וגניטיבי()טיפול ק הכללת היתרטעויות חשיבה מסוג התוצאות מצביעות על כך ש –מסקנות 

. ממצא זה מצביע על צומת תיאורטית, פלטפורמה לאינטגרציה קלינית בטיפול. ערנותם של מטפלים לצומת זו עשויה ההעברה

 לסייע להם לקדם תוצאות טיפול על סמך החוכמה המצטברת של הטיפולים השונים. 

 השפעת עושר התערבויות המטפל על הערכת הפגישה הטיפולית :אסף ליבוביץ

 ביימן-חן ושרון זיורועי  שותפים למחקר:

מטרת המחקר: מודלים שונים של פרדיגמת הגורמים המשותפים, המהווה קול מרכזי בתחום הפסיכותרפיה האינטגרטיבית,  תקציר:

מתאפיינים בהתייחסותם בנוגע להמשגה וההשפעה של התערבויות המטפל על תוצאות הטיפול. בהתאם להצעה להכליל את 

מציעים כי לצד זיקתו התאורטית של המטפל, התהליך והפגישות אנו  )Castonguay, 1993(הטכניקה הטיפולית כגורם משותף 

הטיפוליות נבדלים במאפייני הטכניקה הטיפולית דוגמת מספר ההתערבויות בהן נעשה שימוש, היחס של אשכולות התערבויות 

apeutic Richness of Therשונות ועוד. במחקר הנוכחי אנו מתמקדים במאפיין אחד שכזה, עושר בהתערבויות המטפל )

Techniques; RTT .)RTT  ,)הינו מדד אמפירי למידה בה המטפל עושה שימוש במגוון התערבויות )כגון שאלות, שיקופים, פרשנויות

אינטגרטיביות של המאמץ הטיפולי. מהווה בסיס לאומדן מידת ה RTT-(. ככזה, ה1948אשר מבוסס על מדד האנטרופיה של שאנון )

בקשר עם רמות גבוהות יותר של הערכת הפגישה, מאחר ששימוש עשיר בהתערבויות טיפוליות ממקסם ימצא  RTTאנו משערים כי 

מפגשים של פסיכותרפיה  12(, אשר עברו N = 36את יכולת המטפל להתייחס לצרכים טיפוליים שונים. שיטה: מטופלים )

והעריכו את הפגישה הטיפולית באמצעות מילוי  )N = 12(שהתבצעו ע"י מטפלים מנוסים  )Reich & Neenan, 1986(אינטגרטיבית 

Session Evaluation Questionnaire (Stiles & Snow, 1984)  בתום כל מפגש טיפולי. בתום הטיפול, שופטים חיצוניים קודדו את

תוצאות:   Helping Skills System (HSS; Hill, 2009.) התערבויות המטפל בפגישה השלישית, השביעית והעשירית, באמצעות 

מצויה בקשר עם רמות גבוהות של הערכת עומק הפגישה, מידת  RTTממצאים ראשוניים מצביעים על כך שמידה גבוהה של 

הנעימות והחיוביות שלה )ולא עם מידת העוררות(.  דיון: המחקר הנוכחי הינו חלוצי בכך שעושה שימוש במדד חדש לשם 

כמדד לפסיכותרפיה אינטגרטיבית עשוי לקדם תהליכים  RTTהממצאים שלנו מציעים כי אופרציונליזציה של האינטגרציה הטיפולית. 

 טיפוליים מיטביים.

 
השפעת העושר בהתערבויות המטפל על הברית הטיפולית ועל תפקודו הפסיכולוגי של המטופל לנוכח קרעים  :רועי חן

 בברית הטיפולית

 לוניםס-ולומונוב, ז'אק ברבר, טוביה פרי ודנה אצילסכליפה, נילי -, ערן ברביימן-אשכול רפאלי, שרון זיו שותפים למחקר:

מטרת המחקר: הידע המחקרי המצטבר מצביע על התרומה של גמישות המטפל ביישום הטכניקה הטיפולית לתוצאות  קציר:ת

. גמישותו של המטפל עשויה הטיפול. ההנחה היא כי גמישות זו מייצגת את רגישות ותגובתיות המטפל לצרכי המטופל המשתנים

להיות בעלת חשיבות מכרעת כאשר הדיאדה הטיפולית ניצבת בפני קרע בברית הטיפולית. מחקרי עבר הגדירו את גמישות המטפל 

בדרכים שונות. למשל, על ידי דירוגים רטרואקטיביים של מטפלים או שופטים חיצוניים לגבי גמישותם של המטפלים ביישום 

ולי או דירוגים של התערבויות המטפל אשר נלקחו ממספר גישות טיפוליות )לרוב שתי גישות בלבד(. במחקר הפרוטוקול הטיפ

הנוכחי, ביקשנו להרחיב את המחקר בתחום זה על ידי בחינת הקשר שבין מידת העושר של התערבויות בפגישה הטיפולית  

(Richness of Therapeutic Techniques; RTTבמהלך מפגשים טיפ ) וליים בהם היה קרע בברית הטיפולית לבין דירוגי הברית

 –הטיפולית ודירוגי תפקודו הפסיכולוגי של המטופל במפגש לאחר מכן. עושר בהתערבויות המטפל הוגדר על בסיס מערכת ה 

theoretical List of Interventions-Multi (ov, McCarthy, Gorman, & Barber, 2018MULTI; Solomon) המאפיינת את ,

המידה בה נעשה שימוש במגוון טכניקות טיפוליות הלקוחות מגישות טיפוליות שונות, תוך שימוש חלוצי במדד האנטרופיה של שאנון 

(, אשר עברו טיפול N = 93(  לחישוב אינדקס אמפירי המבטא את עושר ההתערבויות בפגישה הטיפולית. שיטה: מטופלים )1948)

 בקליניקה ציבורית, דירגו את הברית הטיפולית ואת תפקודם הפסיכולוגי פגישה אחר פגישה לאורך הטיפול. דינאמי מוגבל בזמן

יפוליות טכניקות ט 20-(, אשר היו פסיכולוגים קליניים מתחילים, דירגו את הברית הטיפולית ואת שימושם בN = 62המטפלים )

שה לאורך הטיפול. תוצאות: מצאנו קשר ממעלה שנייה )פרבולה( בין שונות, אשר נלקחו מחמש גישות טיפוליות פגישה אחר פגי

מידת הגמישות בהתערבויות המטפל במהלך פגישות בהן חווה המטופל קרע בברית הטיפולית לבין תפקודו הפסיכולוגי בפגישה 

תר בתפקוד הפסיכולוגי לאחר מכן. בפרט, נראה כי מידה בינונית של עושר בהתערבויות המטפל הייתה קשורה לשיפור גבוה יו

לעומת מידה גבוהה או נמוכה של עושר בהתערבויות המטפל. דיון: הממצאים שלנו, אשר הראו כי לנוכח קרע בברית הטיפולית, 

מידה בינונית של עושר בהתערבות המטפל הייתה קשורה לשיפור גבוהה יותר בתפקודו הפסיכולוגי של המטפל, מצביעים על 

 דלים טיפוליים שונים לתוך תהליך ההכשרה הקליני וכן לפרקטיקה הקלינית.  חשיבות השילוב של מו

 
 מנגנונים מוטיבציוניים בבסיס פסיכותרפיה :ד"ר עידית שלו

מוטיבציה היא ההנעה בבסיס הפעולה. ההרצאה תתייחס לשני היבטים בחקר המוטיבציה מרכיב הכיווניות ומרכיב  תקציר:

הקוגניטיבי והפסיכיאטרי של מנגנונים אלה ומה הרלבנטיות שלהם להפרעות שונות ולגישות שונות האנרגיה, מהו הביטוי המוחי, 

בפסיכותרפיה. נתייחס לדגשים הניתנים בגישות טיפוליות שונות ולקשר בינם לבין מרכיב הכיווניות ומרכיב האנרגיה בחקר 

לתהליכים מוטיבציוניים המתרחשים מרגע לרגע בפגישה המוטיבציה. כמו כן נדון בתהליכים מוטיבציוניים המשכיים בהשוואה 

 הטיפולית.

 

 

 



 

 מנטליזציה הורית וויסות עצמי ילד כמנגנוני שינוי להטבת הסתגלות ילדים: 3פאנל 

 ד''ר דפנה דולברג –יו''ר הפאנל 
 מנטליציה הורית בהדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב :ד''ר נעמה גרשי

הורית נחשבת לאחד המשתנים ההוריים התורמים להורות רגישה וקשובה. בקרב הורים לילדים עם  מטרה: מנטליזציה :תקציר

הפרעת קשב, יכולת למנטליזציה עשויה לסייע להורה להבין את התנהגות הילד בהקשר של הלקויות הכרוכות בהפרעה, ובהתאמה 

מחקר הנוכחי היתה לבחון את תפקידה של מנטליזציה להפחית תגובות הוריות עוינות או קוארסיביות להתנהגות הילד. מטרת ה

הורית בהדרכת הורים לילדים עם הפרעת קשב. במסגרת המחקר ביקשנו לבחון האם יכולת ההורים למנטליזציה משתפרת בעקבות 

 הדרכת ההורים והאם השינוי במנטליזציה הורית מסביר את השיפור בקשיי הילד ובהתנהגות ההורית בעקבות הטיפול. 

אבות( שהשתתפו בהדרכת הורים בגישת ההתנגדות הלא אלימה לילדים עם הפרעת קשב  47אמהות ו 65משפחות ) 74שיטה: 

, יכולת ההורים )CBCL  )Achenbach, 1991לקחו חלק במחקר. קשיי הילד לפני ואחרי הטיפול הוערכו באמצעות שאלון ה

, רמת העוינות והקוארסיביות ההורית הוערכו באמצעות )ns et al., 2003Mei(מינדדנס -למנטליזציה הוערכה באמצעות ראיון המינד

 . )Levavi, 2009-Lavi(שאלון ההסלמה ההורית 

תוצאות המחקר הראו שיפור מובהק בתום הטיפול ביכולת האמהות למנטליזציה, אך לא ביכולת האבות. בניגוד  תוצאות ודיון:

האמהות לא הסביר את השינוי בסמפטומים של הילד ואת השינוי בעוינות ובקוארסיביות להשערות המחקר, השינוי במנטליזציה אצל 

ההורית בתום הטיפול.  תוצאות המחקר מצביעות על כך שיכולת המנטליזציה של אמהות משתפרת בעקבות טיפול בהדרכת הורים, 

לא נמצא קשר ישיר בין השינוי ביכולת גם אם לא נעשה שימוש מפורש בהתערבות מבוססת מנטליזציה. יחד אם זאת, מאחר ו

האמהות למנטליזציה לשיפור בהורות ובסמפטומים של הילד, ייתכן שלמנגנונים הוריים אחרים תפקיד מרכזי יותר בטיפול קצר טווח 

דים בהפרעות קשב. לחלופין ייתכן שעל מנת להעריך מנטליזציה הורית בטיפול יש צורך בשימוש במדדי מנטליזציה אחרים המוד

מהלך האינטראקציה בין ההורה לילד. בהרצאה אתאר עבודת פיילוט להערכת מנטליזציה הורית במהלך ב -מנטליזציה "אונליין"

 קונפליקט. 

 
 האם מנטליזציה הורית יכולה להוות מגן בפני הקשר בין חשיפת הילד לקונפליקט :ד"ר קרן הנץ גמליאל וד"ר דפנה דולברג

 ?בהסתגלות של ילדיםבנישואין ובעיות 

רקע ומטרות: מנטליזציה הורית מאפשרת להורים לווסת טוב יותר את רגשותיהם ולהגיב ברגישות מתואמת יותר לילדיהם,  :תקציר

ים ( נמצאה בקשרmindedness-mind) MMגם תחת תנאים של לחץ. למשל, מנטליזציה גבוהה בקרב אימהות, כפי שנמדדה ע"י 

שליליים עם בעיות הפנמה והחצנה של ילדים. קונפליקט בנישואין הוא אחד המקורות ללחץ משפחתי והוא נמצא בקשרים חיוביים 

עם התנהגויות החצנה והפנמה של ילדים. מטרות המחקר הנוכחי היו )א( לבחון את הקשרים בין חשיפה של הילד לקונפליקט 

ית ובעיות הפנמה והחצנה בקרב ילדים בגילאי גן ו )ב( לבחון האם מנטליזציה הורית מתערבת בקשר  בין בנישואין, מנטליזציה הור

 חשיפה לקונפליקט זוגי ובעיות הפנמה והחצנה.  

שנים. כל הורה עבר ראיון מוקלט  5-3משפחות של זוגות הטרוסקסואלים, החיים יחד, השתתפו במחקר. גיל הילדים היה  70שיטה: 

של אימהות ואבות. בנוסף, כל הורה ענה  MM(. ראיונות אלו קודדו לציון Meins et al., 1998בו התבקש "לתאר את ילדו" )בנפרד 

 (. CBCL( ושאלון הסתגלות של ילדים )OPSעל שאלון המודד את מידת החשיפה של הילד לקונפליקט זוגי )

ות החצנה בקרב ילדים, אך לא עם בעיות הפנמה. לא נמצאו של אימהות נמצא בקשרים שליליים מובהקים עם בעי MMוצאות: ת

של אימהות התערב בקשר בין חשיפה של הילד  MMשל אבות ובין בעיות החצנה והפנמה בקרב ילדים.  MMקשרים מובהקים בין 

חצנה התקיים ברמות לקונפליקט בנישואין ובין בעיות החצנה של הילד, כך שקשר חיובי בין חשיפת הילד לקונפליקט זוגי ובעיות ה

 . MMנמוכות ובינוניות אך לא ברמות גבוהות של 

מסקנות: התוצאות מרמזות שאימהות בעלות יכולת מנטליזציה גבוהה עשויות לזהות באופן מדויק יותר את המצוקה של ילדם בזמן 

 פני התפתחות של בעיות החצנה. חשיפתו לקונפליקט זוגי ואף להציע לו הרגעה ותמיכה מותאמת, ובכך אולי אף "להגן" עליו מ

 תערבות קבוצתית הורית "דואט" עבור הורים לילדים בגיל הרךה :פוריה-עטרה מנשה גרינברג ופרופ' נעמה עצבה

רקע: יכולת רפלקטיבית הינה היכולת להחזיק, לווסת, ולחוות באופן מלא את התחושות של העצמי והאחר באופן שאינו  :תקציר

הגנתי, מבלי להיות מוצף או מנותק. במחקר זה, ברצוננו לחקור את השינויים ביכולות הרפלקטיביות בעקבות תוכנית ההתערבות 

מפגשים )אשר עברה התאמות מהתוכנית  12ת, תוכנית התערבותית קבוצתית בת "דואט", התוכנית הישראלית לרפלקטיביות הורי

(. המודל מציע כי התוכנית התערבותית הורית תוביל לשיפור ביכולות Grienenberger & Popek ,2008ההתערבותית המקורית של 

ההתערבות "דואט" תעלה את היכולת הרפלקטיבית ההורית, דבר אשר יוביל  ההסתגלות של הילד. ובאופן ספציפי, מוצע כי תוכנית

 לד, וויסות רגשי טוב יותר של הילד, והפחתה בבעיות ההתנהגות של הילד.י-לזמינות רגשית גבוהה יותר ביחסי הורה

. כל המשפחות עברו שיטה ותוצאות: חמישים ושמונה ילדים בגיל הרך )בגילאי שנתיים עד שש( והוריהם השתתפו במחקר זה

ילד.  -הערכות לפני ואחרי התוכנית. התוצאות הצביעו על שיפור בקוגניציות ובהתנהגות של ההורים ושל הילדים וכמו כן ביחסי הורה

( ותפיסה חיובית יותר t=2.66, p<.05באופן ספציפי, לאחר ההתערבות, הורים הפגינו רמות גבוהות יותר של עמדה רפלקטיבית )

של  (. בנוסף, הורים דיווחו על רמות גבוהות יותר=p<.05-t ,2.12ות של הרגשות, התחושות והמחשבות של הילד )של החשיב

, בהתאמה(. בנוגע לילדים, הציון הכללי של בעיות t=2.41, p<.05; t=2.28, p<.05מסוגלות ושליטה ביכולות ההוריות שלהם )

רמות גבוהות של רגישות, הבנייה,  ילד, ובמיוחד-שיפור ניכר ביחסי ההורה(. לבסוף, נצפה t=3.64, p<.001ההתנהגות הופחת )

 העדר חודרנות והעדר עוינות של ההורה, ותגובתיות של הילד כלפי ההורה. 

מסקנות: החשיבות של הגברת היכולות ההוריות של ההורה באמצעות תוכנית ההתערבות "דואט" בגילאי הילדות המוקדמים, כמו 

 ילד והסתגלות הילד ידונו.-ההורות, יחסי ההורהגם ההשפעה על 

 
 ואמהותיהן ADHD תרומת הרכיבה הטיפולית על משתנים רגשיים בקרב ילדים עם :לי אביב-ד''ר טל

 ד''ר אטי ברנט ופרופ' יעקב כץ שותפים למחקר:

(, הינה הפרעה נוירו התפתחותית שכיחה אשר לה מעגלי השפעה  ADHDהפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות )רקע ומטרה:  :תקציר

בתחומים רבים המשליכים על התפתחותו של הילד בשלבי חיו השונים, על משפחתו ועל החברה הסובבת אותו. הוויסות העצמי 



 

מוסבר על רקע לקות  הקושי בויסותאחד הגורמים המרכזיים בהפרעה, דבר המקשה על הילד את ניהול יחסיו עם הסביבה. הינו 

הילד נכנס למסגרות חינוכיות הוא מתקשה  בתפקודים הניהוליים, קשיים בוויסות החושי ודפוסי התקשרות לא בטוחים. כאשר

. ההשלכות הרחבות והעמוקות של ההפרעה, סובבים אותו ועל כן, דימויו העצמי נפגעלהתנהל כתלמיד מן המניין וסופג בקורות מה

במחקר זה בקשנו לבחון את תרומת הרכיבה חר דרכי התערבות יעילות ואחת מהן היא הרכיבה הטיפולית. מובילות לחיפוש א

 הטיפולית לקשיים בתפקודים הניהוליים, לוויסות החושי, לדפוסי ההתקשרות של הילד, לדימויו העצמי וללחץ האימהי.

ואשר   DHDA -, המאובחנים על ידי נוירולוג, כ6-12אי בגיל בקורת( 61קבוצת מחקר,  62) ילדים 123קר לקחו חלק במח שיטה: 

, בהם מולאו שאלונים על נקודות זמן 3-המחקר כלל משתנים מ  שיעורי רכיבה. 20. קבוצת המחקר קיבלה נוטלים טיפול תרופתי

ה, אשר סייע להעמיק ידי  האם והילד. שולב גם חלק קטן היונק מהמחקר האיכותני. האימהות מילאו בסוף התהליך שאלון חצי מובנ

את הבנת התהליך על פי תפיסתן. בכדי לבחון האם חלו שינויים במדדים השונים לאורך המחקר נערכו סדרה של מודלי צמיחה 

( בהם המשתנים התלויים היו מדדי המחקר והמשתנה המנבא היה משתנה הזמן, בו Latent Growth Models; LGMsסמויים )

 חידות של שבוע.קודד מועד המדידה על  פי י

שיפור בתפקודים הניהוליים, בעיבוד החושי, בדפוסי ההתקשרות של הילד ובתחושת הערך העצמי. כמו כן, רמת  תוצאות: חל

רכיבה טיפולית תורמת לשיפור הוויסות העצמי ומשפרת המצוקה האימהית ירדה והאימהות עברו שינוי בדפוסי ההתקשרות שלהן. 

 אימהות. את הדימוי העצמי וחווית ה
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research 

 ד''ר דנה צור ביתן וד''ר חגי מעוז –יו''ר הפאנל 
 ?האם רמות הקורטיזול של מטפלים ומטופלים מסונכרנות לאורך פסיכותרפיה בהפרעת דיכאון קליני :אייל לוי

 מנו-לכהצורי, סיגל ז-טוהר דולב, רואי אדמון, סימון שמאי שותפים למחקר:

רקע: קורטיזול ידוע כמווסת מצוקה ופונקציות קוגניטיביות. מחקרים קודמים מצביעים על תפקיד פוטנציאלי לקורטיזול כמדד  :תקציר

מעט ידוע על רמות קורטיזול  ;של מטופלים אמנם, רוב המחקרים מתמקדים במדידות רמות קורטיזול ביולוגי לתהליכים טיפוליים.

אצל מטפלים וכמו כן על סנכרון רמות הקורטיזול בין מטפלים למטופלים. במחקר זה שאפנו לבדוק )א( האם מטופלים ומטפלים 

רטיזול מסונכרנים ברמות הקורטיזול שלהם לפני כניסה לפגישות טיפול והאם )ב( מטופלים ומטפלים מסונכרנים בשינויי רמות הקו

 שלהם לאורך פגישות טיפוליות.

ניסוי מועד, כחלק מ-פרשני קצר-שבועות בטיפול תמיכתי 16שיטה: עשרים ואחד מטופלים עם הפרעת דיכאון קליני השתתפו לאורך 

(. 16 ,12, 8, 4אקראי מבוקר. דגימות רוק נאספו ממטופלים ומטפלים לפני ואחרי פגישות טיפוליות, בארבע נקודות זמן )שבועות 

 הפגישות הטיפוליות ומיד לאחריהן. דקות לפני 30-הדגימות נאספו כ

ניתוחים מצביעים כי )א( מטופלים ומטפלים מסונכרנים ברמות הקורטיזול שלהם לפני הפגישה הטיפולית  תוצאות:

)F(1,56)=17.13, p < .001(  מטופלים ומטפלים מסונכרנים בשינויים לרמות הקורטיזול שלהם )לאורך הפגישה הטיפולית וכי )ב

(F(1,56)=13.03, p < .001.) 

דיון: התוצאות מצביעות שמטופלים ומטפלים מסונכרנים גם ברמות הקורטיזול במשך הציפייה לפגישה הטיפולית וגם בגודל השינוי 

לאורך הפגישות הטיפוליות. ניתוחי המשך שנבצע יבדקו האם רמות הסנכרון חזקות יותר בהתקדמות  שהם מראים ברמות הקורטיזול

 הטיפול ובטיפולים מוצלחים יותר.

מפגשים של אסוציאציות חופשיות על הרגש  5על ההשפעה של  fMRI להבין את הריפוי בדיבור: מחקר :ד"ר טלי מרון

 .ועל החשיבה

 .יכטר, תלמה הנדלר, מרים פאוסטל -אטי ברנט, ואדים אקסלרוד, סיון קינרייך, יוליה לרנר, עירית שפירא שותפים למחקר:

אסוציאציות חופשיות )א"ח( הינו כלי טיפול נפוץ שבו מטופלים מבטאים בקול את זרם המחשבה שלהם, כולל מחשבות,  תקציר:

על מנת לאפיין  fMRIמאינהיביציה פנימית. במחקר קודם, השתמשנו ברגשות, ומשאלות, באופן חופשי, המשוחרר ככל האפשר 

את הפעילות המוחית שמתרחשת בזמן מטלה שבה מפיקים א"ח בצורת שרשרת של מילים בודדות. ביססנו את המטלה כאמצעי 

שרשרת א"ח, יחד בזמן מטלת  fMRIרלוונטי למדוד דפוסי חשיבה ספונטניים אסוציאטיביים. במחקר הנוכחי השתמשנו בסריקת 

קליניים בכדי לחקור את ההשפעה של התערבות טיפולית מבוססת אסוציאציות חופשיות על התנהגותיים ו-עם כלים קוגניטיביים

משתתפים לשתי קבוצות וערכנו שני סוגי  36חילקנו  חשיבה ספונטנית, רגש, מנגנוני הגנה, ועל הפעילות המוחית הרלוונטית.

א"ח: חמישה מפגשים אשר מטרתם הייתה לדמות שימוש בכלי של אסוציאציות חופשיות כפי שנעשה ( התערבות 1התערבות: )

( התערבות ביקורת: תהליך במסגרת דומה 2בפסיכותרפיה. הפגישות נעשו על פי פרוטוקול שנבנה במיוחד לצורך מחקר זה. )

אך בתהליך זה בוצעה בקרה על ההיבטים )חמישה מפגשים המערבים שאלות אישיות ורגשיות על חייהם של המשתתפים(, 

ומטלות התנהגותיות לפני ואחרי ההתערבות.  fMRIהחופשיים והאסוציאטיביים של התערבות הא"ח. המשתתפים עברו סריקת 

מצאנו שהתערבות א"ח הגבירה את הביטוי של רגשות בשרשראות הא"ח והגבירה את השימוש במנגנוני הגנה פסיכודינמיים 

גון הומור(. שינויים אלו לוו בשינויים בפעילות המוחית בזמן שהמשתתפים הפיקו שרשראות א"ח בהשוואה לפעילות אדפטיביים )כ

Default mode network- ( עלייה במעורבות של מערכת ברירת המחדל )1לפני ההתערבות: ) fMRIשנצפתה במהלך סריקת ה

DMN( .מערכת שמעורבת בחשיבה עצמית המופנית פנימה ,)ירידה בפעילות של ה( 2IFG  השמאלי )אזור מרכזי במערכת הבקרה

הניהולית במוח(. תצפיות אלו יכולות להעיד ששימוש באסוציאציות חופשיות במסגרת טיפולית מפחיתה את בקרה ואינהיביציה על 

ולרגשות ולהעלות אותם  החשיבה הספונטנית ועל ביטוי של רגש, ומגבירה את היכולת של האינדיבידואל לגשת לזיכרונות אישיים

 למודעות. 

 

 

 

 



 

נזלי כזרז לשיפור התהליך הפסיכותרפויטי ותוצאותיו בקרב מטופלים -שימוש באוקסיטוצין אינטרא :גירון-אריאלה גרוסמן

 באשפוז פסיכיאטרי: תיאור מקרה

 מנו, חגי מעוז-דנה צור ביתן, סיגל זילכה שותפים למחקר:

ולשתף פעולה, וכן משפר  ( מגביר את היכולת לפתח אמוןOT-NIנזאלי )-רקע: מחקרים מראים כי מתן אוקסיטוצין אינטרא :תקציר

את ההשפעות החיוביות של תמיכה חברתית. מחקרים אלו מדגישים את הפוטנציאל הטמון בהורמון האוקסיטוצין להאצה של 

עשוי  OT-INפסיכותרפויטי. במחקר הנוכחי אנו מבקשים לבחון האם מתן  תהליכים בינאישיים, כמו אלו המתרחשים במהלך טיפול

 להאיץ את התהליך הפסיכותרפויטי ותוצאותיו, בקרב מטופלים הנמצאים תחת טיפול פסיכותרפיה אינטנסיבית במסגרת האשפוזית.

-מיות, שמטרתו לבחון את השפעת מתן אוקסיטוצין אינטראס-שיטות: ממצאים ראשוניים יוצגו מתוך מחקר רנדומלי, מבוקר, כפול

( המאושפזים במחלקות הפסיכיאטריות השונות בבי"ח n= 120( על תוצאי הפסיכותרפיה. במחקר זה, יגויסו מטופלים )OT-INנזאלי )

מצאים בשלבים אקוטיים של המחלה. מטופלים אלו נמצאים תחת טיפול פסיכותרפיה שלוותה וסובלים מחרדה ודיכאון ונ

מיות לאחת מתוך שתי זרועות מחקר: )א( ס-שר, במסגרת האשפוזית. אלו יוקצו באופן רנדומלי וכפולק-אינטנסיבית, ממוקד

יג את התהליך הקליני של טיפול בשני , נצOT-IN)ב( פסיכותרפיה + פלצבו. על מנת להדגים את האפקט של  OT-INפסיכותרפיה + 

מטופלים שהוקצו לכל אחד מתנאי המחקר, בנוסף לדוחות השבועיים שלהם, על מנת להעריך את ההשפעה של מתן האוקסיטוצין, 

 בהשוואה לפלצבו.

ירידה הראה  OT-INתוצאות: לעומת המטופל בתנאי הפלצבו שלא הראה שינויים בתוצאות הפסיכותרפיה, המטופל בתנאי ה 

על הברית הטיפולית בלטה יותר בהערכות  OT-INבתסמיני החרדה, כמו גם שיפור במצוקה הבינאישית. ההשפעה של מתן ה 

 המטפל מאשר בדיווחי המטופל. 

זאלי הינו בעל פוטנציאל להאיץ תהליכים פסיכותרפויטים בקרב מטופלים הנמצאים נ-דיון: ייתכן כי שימוש באוקסיטוצין אינטרא

ז פסיכיאטרי. פרקטיקה זו עשויה להקל במעט את העומס התרופתי הנדרש על מנת להפחית את המצוקה האקוטית באשפו

בתהליך  OTהמאפיינת אשפוזים פסיכיאטריים. התובנות העולות מתוך הממצאים הראשוניים אודות התפקיד המתווך של 

 הפסיכותרפויטי ותוצאותיו ידונו במהלך ההרצאה.

 
 והברית הטיפולית במהלך עבודה בדמיוןסנכרון פיזיולוגי  :כליפה-ברערן ד''ר 

 Eshkol Rafaeli&  Wolfgang Lutz Slonim,-Jessica N.Prinz, Dana Atzil שותפים למחקר:

טופל בערוצים שונים )לדוגמא: תנועה, רגש( נמצא כתהליך מרכזי בבניית והתפתחות הברית מ-רקע: סנכרון מטפל :תקציר

נכרון שכזה התמקדו בפגישה פיזיולוגי בפסיכותרפיה איננו נחקר דיו, ומעט המחקרים שהתמקדו בס ןזאת, סנכרו-הטיפולית. עם

טיפולית אחת. כמו"כ, אף מחקר עד היום, לא חקר סנכרון פיזיולוגי בהקשר של טכניקות ממוקדות רגש. המטרה המרכזית של 

נכרון פיזיולוגי במהלך מקטעי פגישות המערבים עבודה בדמיון )טכניקה ממוקדת רגש( המחקר הנוכחי היא לבחון את התפקיד של ס

 בניבוי הברית הטיפולית.  

מטופלים עם חרדת בחינות, שעירב בכל פגישה עבודה בדמיון.  31מפגשים( של  6שיטה: המחקר כלל נתונים מטיפול קצר מועד )

במהלך כל הפגישות המוליכות העורית של המטופל והמטפל נוטרו באופן רציף, ומנתונים פיזיולוגים אלו הופק מדד של סנכרון 

 הברית הטיפולית הוערכה ע"י המטופל בסוף כל פגישה. פיזיולוגי בין המטפל למטופל. בנוסף, 

מקטעים של עבודה בדמיון היה בהסתברות גבוהה יותר מאשר מקרה. בנוסף, המטופל במהלך -תוצאות: הממוצע של סנכרון מטפל

שור באופן מובהק ן, סנכרון פיזיולוגי לא היה קכ-רוב השונות של הסנכרון נמצאה ברמת הפגישה ולא ברמת הדיאדה הטיפולית. כמו

 טיפולית, אך היה קשור באופן מובהק לאספקט הקשר של הברית הטיפולית. ה-לאספקט מטרה/שיטה של הברית

גש נמצא כקשור למרכיב הקשר בברית הטיפולית כפי שנמדד מפגישה ר-במהלך עבודה בדמיון ממוקדת ימסקנות: סנכרון פיזיולוג

 לפגישה. 

 

 יפול באמצעות אמנותמנגנונים טיפוליים בט: 5פאנל 

 ד''ר מיכל בת אור –יו''ר הפאנל 
 תפיסתם של מטפלים באמנות את תפקיד האמנות בטיפול בשכול וחוייתם הסובייקטיבית של המטפלים :גב׳ דנה גרטי

עסק בנקודת הנוכחי המחקר  (,Neimeyer & Thompson, 2014)מתוך חסר במחקר הבוחן את תפקיד היצירה בעיבוד אבל  :תקציר

המבט הסובייקטיבית של מטפלים באמצעות אמנות באשר לשאלה כיצד הם תופסים את תפקיד האמנות במסגרת הטיפול עם 

מטופלים שכולים. במחקר הנוכחי השתתפו שמונה מטפלות באמצעות אמנות, שתחומי ההתמחות המרכזיים שלהן הם אובדן, 

של מדיום האמנות כפי שהן תופסות אותו בתוך טיפול באמצעות אמנות עם מטופלים שכול וטראומה. המטפלות התבקשו ליצור דימוי 

שכולים, ולאחר מכן התבקשו במסגרת של ראיון חצי מובנה, לתאר את יצירותיהן, ולתאר את תפקיד האמנות בתהליכים הטיפוליים 

הביטוי המילוליים והוויזואליים, בו נשענו על התבסס על ערוצי  )Braun, & Clarke, 2006 (עם מטופלים שכולים. הניתוח התמטי 

פרשנותן של המטפלות ליצירותיהן ועל ניתוח הנתונים מערוצי הביטוי השונים.  יצירותיהן של המטפלות נותחו בניתוח פנומנולוגי 

 .)Betensky, 1995(מדוקדק 

( מדיום 1כפי שנתפס על ידי המשתתפות: )הניתוח האיכותני האינטגרטיבי, הניב שלושה תפקידים מרכזיים של מדיום האמנות 

האמנות כמרחב לעבודת האבל: כאפיק לביטוי של רגשות עוצמתיים וחוויות לא מילוליות הקשורות באובדן, ובעיסוק בהרס ושיקום. 

ם (  מדיום האמנות כמרחב תקשורתי בין המטופל למטפל,  בו המטפלים מתפקדים כעדים לביטויים האמנותיים של המטופלי2)

( מדיום האמנות כמרחב ליצירת נרטיב חדש ו/או משמעות חדשה באופן משותף עם המטפל. בנוסף המטפלות 3אודות אובדנם. )

. אפשור ביטוי רגשי בחומרי 1תיארו את חווייתן הסובייקטיבית במהלך טיפול במטופלים שכולים כנעה על שלושה צירים מרכזיים:  

. הדרכה מבוססת 3.  התמקמות טיפולית אל מול עצירות ביצירה כביטויים של עיבוד והגנה, 2יצירה נשלטים לעומת פחות נשלטים, 

הדיון אודות המחקר עוסק בממצאים, במשמעויות ציר זה כולל גם את היבט ׳המטפל הפצוע׳. מודל תיאורטי לעומת אינטואיטיבית. 

 יים בטיפול באמנות עם מטופלים שכולים.התיאורטיות ובהשלכות הקליניות, תוך זיהוי תהליכים טיפוליים מרכז

 



 

תהליכי יצירה משותפת כגורמי שינוי והתפתחות ביחסי הורה ילד: חקר ההיבטים הקליניים של הציור  :ד״ר תמי גברון

 המשותף

האקספליסיטיים יחסים בין הורים לילדים כוללים מאפיינים אימפליסיטיים, שהם אינם מילוליים ואינם מודעים, בנוסף ליחסים  :תקציר

Tarlow, 2017-Bucci, 2014; Schore & Marks(הליכי יצירה מאפשר ביטוי להיבטים אלו, כאשר יצירה משותפת אף . שימוש בת

. Gavron, 2013; Gavron & Mayseless,) (2015מאפשרת ביטוי להפעלות הדדיות ולתהליכי שינוי של ייצוגי יחסים אימפליסיטיים 

, שמהווה כלי הערכה ( JPP -The joint painting procedure(ההרצאה תתאר כיצד מפגש יצירתי באמצעות הציור המשותף 

 ילד. -והתערבות בטיפול דיאדי, מאפשר תהליכי שינוי ביחסי הורה

יאדות של אימהות ד 87מחקר איכותני, שמהווה חלק ממחקר רחב יותר, שבו נחקרו ציורים משותפים של  מבוססת עלההרצאה 

(. מטרות המחקר היו לגלות ולהבין את המרכיבים הייחודיים של Gavron & Mayseless, 2018וילדים בגילאי הילדות התיכונה )

תהליך הציור והשפעתו על היחסים. ניתוח הנתונים הסתמך על פרספקטיבות מחקר נרטיביות ופנומנולוגיות. פרספקטיבות אלו 

תוך כדי אינטראקציה פעילה. בנוסף, נעשה שימוש  PPJ -ב היחסים )או לא התפתח( לאורך תהליך הבדקו כיצד התפתח נרטי

 ,Betensky, 1995, Bat Orבפרספקטיבה פנומנולוגית כדי להתבונן על תופעות אמנותיות שהתרחשו במסגרת התהליך והתוצר )

Huss et al, 2012; 2012.) 

פר תהליכים דינמיים שנמצאו בתהליך כגון הנאה ומשחק, וויסות הדדי, מנטליזציה בהרצאה יתוארו תוצאות המחקר שכוללות מס

חושף תהליכים  JPP -מני שמתרחש באמצעות הז-והכרה הדדית, שאפשרו באופן תלוי ומתהווה שינוי ביחסים. המפגש היצירתי הבו

או כאשר כל שותף בדיאדה יוצר לחוד. תוצאות  שמתרחשים בתוך האינטראקציה המתהווה, שלא תמיד באים לידי ביטוי באופן מילולי

 המחקר ממחישים את חשיבות השימוש בתהליכי יצירה משותפת בטיפול דיאדי ובטיפול דיאדי באמצעות אמנות.

 
פיתוח ותיקוף כלי למדידת ברית טיפולית בין המטופל והיצירה בטיפול באמנות, וממצאים  בן דוד: גב׳ ענבל ארגמן

 .טיפולית בקרב סטודנטיות לטיפול באמנותסימולציה  ראשוניים מתוך

 ד''ר מיכל בת אור שותפים למחקר:

בעוד שבפסיכותרפיה וורבלית, ברית טיפולית חזקה בין מטפל ומטופל, חיונית להשגת המטרות הטיפוליות, הרי שבטיפול  :תקציר

רי אמנות, תהליכי יצירה ותוצריהם. המחקר הנוכחי המורכב מחומ -באמצעות אמנות, הברית כוללת אובייקט שלישי: מדיום היצירה

, למדידת הברית )WAI: Horvath & Greenberg, 1989(ס על שאלון הברית הטיפולית יציג את פיתוח שאלון לדיווח עצמי, המבוס

AI (Bat Or & W-The Art Therapy Working Alliance Inventory: ATהטיפולית שבין המטופל ומדיום האמנות בטיפול באמנות 

)Mano, 2018-Zilcha  

 עבור חווייתן כיוצרות )WAI-WAI, AT(סטודנטיות לטיפול באמצעות אמנות התבקשו למלא את שאלוני הברית הטיפולית  104

במהלך סימולציה טיפולית בטיפול באמנות שארכה כשבעה מפגשים אל מול קולגה שלהן שמילאה את תפקיד הצופה )במקביל 

יפוליות, הוכיח קשר בין שני המבנים, כך שככל שהקשר בין הצופה למטפלת(. מתאם חיובי חזק שנמצא בין שתי הבריתות הט

והיוצרת חיובי יותר, כך דיווחה היוצרת על ברית חיובית יותר כלפי מדיום היצירה. בנוסף, ניתוח גורמים אקלפלורטיבי זיהה שלושה 

, ערכיות החוויה ביצירה כחיובית )Task-Art(היבטים עיקריים בברית הטיפולית בטיפול באמנות: תפיסת היצירה כמשימה טיפולית 

.  קשרים )Art Therapist Acceptance(ומידת הקבלה של התערבויות המטפל במדיום האמנות  )Art Experience(ומשחקית 

לשים נמצאו בין הגורמים, למעט בין גורם תפיסת היצירה כמשימה טיפולית ובין קבלת התערבות המטפלת ח-מובהקים בינוניים

בניתוח .  קשרים חזקים נמצאו בין תפיסת היצירה כמשימה טיפולית להיבטי המשימה והבונד בברית הטיפולית הכללית. באמנות

מצא כי בעוד שהברית הטיפולית הכללית סטודנטיות לטיפול באמנות  53בקרב המשך אשר חקר את השתנויות הבריתות לאורך הזמן 

טיפולית אל היצירה עוברת מהלך של שבר ותיקון. נדון בטבע הברית הטיפולית מתחזקת באופן לינארי עם הזמן, הרי שהברית ה

כלפי היצירה כפי שנלמד מתוך המחקרים הללו, וכן ננסה להסביר את המהלכים השונים שנמצאו בהשתנות הבריתות לאורך זמן 

 ות, ובהשלכות הקליניות האפשריות.בסימולציות הטיפולי

 The REPAT study - דרגשי בטיפול באמנות עבור טיפול תומך בחולות סרטן ש עיבוד :כהן-ד״ר ג׳ואנה צ׳מנסקי

מחקר מנגנוני הוא כזה שמתוכנן לעזור להבין את מנגנון הפעולה של התערבות. במילים פשוטות, מחקר מנגנון של טיפול  :תקציר

שמביא תועלת למשתתפים. יש מחקר רב באמנות מתוכנן כדי להגדיל את ההבנה שלנו מה בטיפול באמצעות אמנות חזותית הוא 

המתעד את התועלת בשימוש בטיפול באמנות כדי להפחית תסמינים פסיכולוגים ופיזיים. חולות סרטן שד מדווחות שעשיית אמנות 

ת במסגרת טיפול עוזרת להן לגשת לתוכן רגשי ולבטאו. עיבוד רגשי קשור להפחתת תסמיני דיכאון מהיר יותר ושיפור במדדי בריאו

, הנמדד כרמות גבוהות של שונות קצב לב בזמן מנוחה הנמדדות בתדר גבוה, יש סימפטטי גבוה-בחולות סרטן שד. לטונוס פרא

ית. התהליכים הכולינרגים האנטי דלקתיים הללו פעילים אף יותר כאשר התמודדות הינה פעילה דלקתית מערכת-השפעה אנתי

עייפות. לכן, תכננו מחקר המיועד לבחון שינויים בשני מנגנונים: ושל דכאון, כאב  נמוכות יותר  ורגשית ונמצאה מקושרת לרמות

ות קצב לב וביטוי של חלבונים של המערכת החיסונית דלקתיים )שונ-עיבוד רגשי )מודעות, קבלה וביטוי( ותהליכים כולינרגים, אנטי

ן, כאב ועייפות בנשים המתמודדות עם סרטן שד. מטרתינו )ציטוקינים(( דרכם הטיפול באמצעות אמנות עשוי להפחית תסמיני דיכאו

לשפר התמודדות עם תסמינים דרך הבנה טובה יותר של התהליכים הרגשיים והפסיכופיזיולוגים אשר יהווה מטרה להתערבות של 

ותספק כלים  הטיפול באמנות. הרצאה זו תסביר כיצד מחקר מנגנוני יכולה לשפר את ההבנה שלנו כיצד הטיפול באמנות עובד

ייט שכרגע ס-בסיסיים לתכנון מחקר מנגנוני. נציג נתונים ממחקר הפילוט שלנו שנערך בבית חולים רבין ונתאר את מחקר המולטי

  נמצא בתהליך.

 

 

 

 



 

 התבוננות על הקשר הטיפולי ואירועים משמעותיים במהלך פסיכותרפיה: 6פאנל 

 אשכול רפאלי פרופ' –יו''ר הפאנל 
תצפית על המרחק הטיפולי דרך נרטיבים שסיפרו מטופלים ומטפלים זה על זה  –קרובים, קרובים" " :שרון אגוזי ד''ר

 .בשלבים שונים של פסיכותרפיה פסיכודינמית

 פרופ' הדס ויסמן ופרופ' אוריה תשבי שותפים למחקר:

לפתח כלים תצפיתיים לבחינת התנהגויות ההתקשרות  ןאחד הכיוונים החדשניים במחקר על התקשרות בטיפול הוא הניסיו :תקציר

 של המטופל והמטפל. תצפית עשויה לחשוף היבטים בדינמיקה ובתהליך שאינם באים לידי ביטוי בשאלונים לדיווח עצמי. 

ל (, כלי תצפיתי העוקב אחרי הדינמיקה שO-TDS)  bserver versionO –Therapeutic Distance Scale -מטרה: להציג את ה

המטופל והמטפל. הכלי מבוסס על מודל המרחק  רחק ביחסים הטיפוליים דרך זווית הראייה של שני השותפים בדיאדה:מ -קרבה

 (. Therapeutic Distance Model, Mallinckrodt, 2010, 2015הטיפולי )

ם לאורך טיפול פסיכודינאמי )לאחר שלוש פעמי RAPדיאדות טיפוליות השתתפו במחקר. מטופלים ומטפלים עברו ראיונות  67שיטה: 

(, במהלכם נתבקשו לתאר אינטראקציות משמעותיות בינהם. הראיונות, שנערכו בנפרד למטופלים ולמטפלים, 28-, ו15, 5מפגש 

( ECR. בנוסף לכך, שני השותפים מילאו שאלון לבדיקת מאפייני ההתקשרות שלהם )O-TDS -היוו את חומר הגלם לבחינת ה

הסולמות מהם מורכב:  4במקביל לראיונות. אציג את תהליך פיתוח הכלי ואת  )CATSמלאו גם שאלון התקשרות למטפל )והמטופלים 

'רחוק מדי', 'קרוב מדי', 'אוטונומיה' ו'מעורבות'. אדגים כיצד באים לידי ביטוי סולמות אלו בנרטיבים של מטופלים ומטפלים בשלבים 

( ולעליה בהתקשרות הבטוחה של המטופל עם ECR -תקשרות של השותפים )שנמדדו בשונים, וכיצד הם מתקשרים לדפוסי הה

 (.CATS secureהמטפל )

הן של המטפל והן של המטופל קשורים לחווית המרחק הטיפולי של כל אחד   (תממצאים: מימדי ההתקשרות )חרדה והימנעו

וית  המרחק הטיפולי של מטופל ומטפל לאורך הטיפול,  קשור . שיפור בחו)partner effectושל השותף ) )actor effectמהשותפים )

 לעליה בהתקשרות הבטוחה למטפל. 

דיון ומסקנות: התבוננות על המרחק הטיפולי מנקודת המבט של שני השותפים בשלבים שונים של הטיפול עשויה לשפוך אור על 

 . נדון בממצאים ובהשלכותיהם ביחס לתהליכי הכשרה והדרכת מטפלים. תהליך בניית ההתקשרות בינהם

 
 בפרקטיקה טיפולית CMRAזום על הסיום: מודל  :הדס שהרבני סידון

 נעמה שפרן ופרופ' אשכול רפאלי שותפים למחקר:

ובאפשרויות ליישמו בסיומי טיפול מתוכננים או כפויים. נבחן את פרקטיקות הסיום הרצאה תעסוק במודל סיום אינטגרטיבי, ה :תקציר

האפשרויות ונדון בפרט באקטיביות המטפל בשלב סיום הטיפול. מחקר תיאורי בתחום יפגיש את המשתתפים עם נתונים מדווחים 

 על סיום טיפול בארץ.

בקרב מטופלים והקשר שלהם לקרע ותיקון, לברית הטיפולית  שינויים בוויסות הרגשי :מיכל בן לביא ופרופ' אוריה תשבי

 ולתוצאות הטיפול

( ו"דיכוי" cognitive reappraisalהמחקר הנוכחי בחן שינויים בשימוש באסטרטגיות של ויסות רגשי: "הערכה מחדש" ) :תקציר

(expressive suppression במהלך טיפול ,) קצר מועד פסיכודינמי )Book, 1998Luborsky, 1984; (  בקרב מטופלים הסובלים

 מדיכאון.  במחקר נבחנו השאלות הבאות: א. האם ישנו קשר בין שימוש באסטרטגיות של ויסות רגשי ובין הברית הטיפולית? 

 ב. האם ישנו קשר בין שימוש באסטרטגיות של ויסות רגשי ובין מידת הקרע ומידת התיקון. 

 תוצאות הטיפול? לוהאם שימוש באסטרטגיה זו קשור  במהלך הטיפול,  חדש"ג. האם ישנה עליה בשימוש ב"הערכה מ

שאלוני מילאו מטופלים . הקצר מועדדינמי פגישות של טיפול פסיכו 16במחקר השתתפו שלושים ותשעה מטופלים, אשר קיבלו 

 .  אות טיפולרית הטיפולית, קרע ותיקון, ויסות רגשי ותוצכל שבוע, לגבי המשתנים הבאים : ב דיווח עצמי

לדירוג גבוה של הברית צביעות על עלייה בשימוש ב "הערכה מחדש" במהלך הטיפול, ועלייה זו נמצאה קשורה תוצאות הטיפול מ

שימוש ב "הערכה מחדש" נמצא קשור ברמת סימפטומים נמוכה. לגבי אסטרטגית  .של דווח על קרעים מוכהנ הלמידוטיפולית  

 למידת הקרע או לברית הטיפולית.  רקשורה ברמה גבוה של תיקון, אך לא נמצא קשנמצאה  "דיכוי"ירידה בשימוש ב  -ה"דכוי" 

 "הערכה מחדש"להמשיך ולבחון את שימוש המטופלים באסטרטגיות של ויסות רגשי, ובאופן ספציפי ב נראה כי ישלאור זאת, 

  דינמי קצר או בפסיכותרפיה באופן כללי. כמנגנונים מחוללי שינוי בטיפול פסיכו "בדיכוי"ו

 כיצד העברה נגדית משקפת את עולמו הפנימי של המטופל :מעיין אברגי'ל

 פרופ' אוריה תשבי שותפים למחקר:

 ;Betan & Westen, 2009תגובות מטפלים למטופליהם יכולות לשקף מאפיינים שונים של המטופלים, כמו למשל אבחנה ) :תקציר

& Schwartz, 1998 Mclntyre יתרה מכך, מטפלים יכולים לעשות שימוש בהעברה הנגדית שלהם על מנת ללמוד על עולמו .)

) ,Holmqvist( של המטופלCCRTהפנימי של המטופל שכן נמצא קשר בין רגשות המטפלים ותמת הקונפליקט ביחסים המרכזית )

)Gustafsson, & Gustafsson, 2002-Hansjonsתיו השונים של המטפל יכולים להוות סמן לתהליכים בטיפול ו. על כן, רגש

(Røssberg, Karterud, Pedersen, & Friis, 2007 מטרת מחקר ראשוני זה הינה לאפיין את תמות היחסים המרכזיות של .)

 המטופלים ולבחון כיצד הקשר בינהן לבין רגשות המטפל משפיע על הברית הטיפולית ותוצאות הטיפול. 

(. רגשות המטפל Luborsky, 1984פגישות של טיפול דינאמי קצר מועד ) 61-15מטופלים שקיבלו   17וצע על מידע מהמחקר ב

(. התהליך הטיפולי נמדד באמצעות השינויים  Holmqvist, 2001-FWC )word checklist-feeling ;24הוערכו באמצעות שאלון ה

(  ותוצאות הטיפול הוערכו באמצעות רמת SR-WAI )Hatcher & Gillaspy,2006בברית הטיפולית שהוערכה באמצעות  השאלון 

ית ביחסים  של .  הקשר בין תמת הקונפליקט המרכז)OQ )Lambert et al., 1996-45הסימפטומים של המטופל שנמדדה בשאלון 

באמצעות מודלים היררכים הסימפטומים של המטופל נבחן   רגשות המטפל ) ב( הברית הטיפולית של המטפל ו )ג(  המטופל ו)א(

(HLM .) 



 

מצאנו כי מאפייני תמת הקונפליקט המרכזית ביחסים  של המטופל מיתנו את השינוי בתחושת העיסוק של המטפל במטופל לאורך 

זמן. כמו כן מצאנו כי מאפייני תמת הקונפליקט המרכזית ביחסים  של המטופל ורגשות המטפל יחד השפיעו על הברית הטיפולית 

 טפל והסימפטומים של המטופל. השלכות תאורטיות ומעשיות של ממצאים אלו נדונות  בהמשך.  של המ

 

 

 

 


