
                                                                                                          

מלוגותרפיה והלאה: מבוא לתיאוריות ומודלים לטיפול נפשי בעת זקנה 

ד״ר סוניה א. פאו   

                                                                        שנה״ל 2021-2022 - תשפ“ב  

טל׳ 054-6650714                                               מס‘ קורס  287.4313 

דוא״ל sonialp@netvision.net.il                           שעות: 10.15-11.45 בסמסטר א‘ 

                                                                          שעות: 8.30 - 10.00 בסמסטר ב‘             

שעת קבלה: בתיאום טלפוני מראש       

השיעורים הראשונים מתקיימים בזום לפי הנחיות האוניברסיטה.                                                                                                                          

מטרת הקורס 

מטרת הקורס היא הכנת בסיס תיאורטי, אמפירי ופרקטי של גישות התערבות נבחרות להתערבות נפשית, 
לשיפור הרווחה הנפשית של בני הגיל השלישי 

יעדים 

בסוף הקורס הסטודנטיות/ים יכירו מספר גישות התערבות נבחרות ושימושיות לעבודה טיפולית עם האדם -
 
המבוגר.

תהיה לסטודנטיות/ים ראייה רחבה על הצרכים הרגשיים והחברתיים של האדם המבוגר ועל אפשרויות -
 
טיפול כמענה לצרכיהם תוך רגישות לרקע התרבותי של האדם.

-
 
הסטודנטיות/ים יידעו להעריך מצבים בהם יש צורך להפנות אדם למסגרת טיפולית פסיכו-סוציאלית. 

-
 
לסטודנטיות/ים יהיו כלים ומיומנויות להתערבות ולשיחה טיפולית עם הזקן ועם בני משפחתו.

תכנית הקורס 

•
 
רקע תיאורטי כבסיס לטיפול פסיכו-חברתי עם זקנים

•
 
מושגי יסוד בפסיכותרפיה אינטגרטיבית בגיל השלישי

•
 
לוגותרפיה: לקחת אחריות ומציאת משמעות בגיל מבוגר

תיאוריות וגישות טיפול פסיכו-חברתיות בחולי דמנציה  •

הגישה האקזיסטנציאליסטית - גם בתקופת הקורונה •
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טיפול אקזיסטנציאליסטי בהתמודדות עם אבדן ועם סוף החיים בקרב האדם המבוגר ומשפחתו - גם בתקופת •
הקורונה 

גרונטולוגיה פמיניסטית •

התערבות טיפולית רגישת תרבות •

•
 
מיינדפולנס עם אנשים זקנים

התערבות פסיכו-סוציאלית עם ניצולי שואה •

עבודה קבוצתית בגישה הפסיכו-חינוכית •

תרגול CBT בעבודה טיפולית עם אנשים זקנים •

הנושאים הנ"ל יידונו בשיעורים ברקע תיאוריות, גישות ומודלים טיפוליים פרטניים וזוגיים וכן מזווית 
תמיכתית וטיפולית. כמו-כן נתייחס לרקע הסוציו-אקונומי של האדם ולרקע החברתי-התרבותי אליו הוא שייך. 

הדיון התיאורטי ישולב עם דוגמאות מהשטח של המרצה ושל הסטודנטיות/ים. 

הספרות המצוינת בכוכבית * היא קריאה חובה להכנת השיעורים. הספרות הנוספת המצוינת היא מומלצת 
להעמקת ההבנה של הנושא הנלמד באותו השיעור. 

דרישות הקורס ומרכיבי הציון 

נוכחות חובה (במצלמה - אם השיעור מתקיים בזום). בהתחלת השיעורים תרשם נוכחות של *
הסטודנטים ולא תתאפשר כניסה לשיעורים לאחר התחלתם. הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות 

בשיעורים שמתקיימים בזום - אי פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות. 

בקורסים פיזיים השתתפות בקורס כרוכה באחריות של הסטודנט/ית לקחת חלק פעיל בשיעורים, לבצע את 
המשימות והמטלות משיעור לשיעור, ולקרוא את הביבליוגרפיה ואת החומר משיעור קודם כהכנה לקראת השיעור. 

על הסטודנטיות/ים להימנע במהלך השיעורים מכל פעולה שגורמת להסחת הדעת שלהן/ם, של חבריהן/ם או של 
המרצה, כגון: איחורים ויציאה במהלך השיעור. בהקשר זה, הסטודנטיות/ים מתבקשות/ים להשאיר את מכשירי 

הטלפון הנייד שלהם בתיקיהן/ם כשהם כבויים ולא לעשות בהם כל שימוש במהלך השיעור. 

יש ליידע מראש את המרצה בהיעדרות   

ביותר מ- 2 היעדרויות בסמסטר יירדו 10 נקודות מהציון הסופי וב- 5 היעדרויות בשני הסמסטרים *
מתבטל הקורס.   

הצגת מקרים מהשטח מתבקשת כחלק אינטגראלי בשיעורים.  *

השיעורים בזום לא יוקלטו. אי פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות *

מרכיבי הציון - הנחיות הצגה וכתיבה במסמך נפרד שהועלה במודל 

קריאת החומר והשתתפות פעילה על ידי הבאת נושאים לדיון מהספרות ומהשטח % 5  1.

המתארים במהלך כל סמסטר, כל סטודנט/ית ת/יגיש בכתב בכל סמסטר פעם אחת, שלושה משפטים 
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תובנות מאחד המאמרים שנקרא עבור אותו השיעור (זה לא חייב להיות מאמר החובה). המועד ייבחר על 
ידכן/ם (ההנחיות לכתיבת תובנות בקובץ נפרד) משקל הציון בכל סמסטר 5%, כלומר לשני הסמסטרים 10% 

במהלך כל השנה: הצגת מקרה ומאמר בכיתה בזוג (הנחיות הצגה בקובץ נפרד) ולפי אחד המאמרים 2.
המתאימים שנקרא באותו השיעור - (10 דקות + 5 דקות דיון) 10% 

יש להירשם לאחר השיעור הראשון בטבלה למועד שנבחר למען הצגת המקרה בכיתה 

בסמסטר השני (הגשה במודל עד 6 באפריל 2022): כתיבת תרגיל (הנחיות הצגה בקובץ נפרד) 15% 3.

עבודה מסכמת את הקורס .60% (הגשת העבודה במודל עד ה- 1 ביולי 2022) 4.

בקשר לביבליוגרפיה: כל הפרטים שמופיעים לעיל נמצאים (די מסודרים) באתר של הקורס שלנו. חלק קטן, 
אך משמעותי של החומרים נלקח מספרים שהוציא ’אשל‘. כל הספרים של ’אשל‘ נמצאים באינטרנט לקריאה ואף 
להורדה, חינם לכלל הציבור. הספרים של ’אשל‘ איכותיים ביותר ואני ממליצה להשתמש בהם, גם לצורך העבודה 

היום יומית שלכן/ם עם אנשים זקנים. 
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פגישות היכרות ורקע ומבוא לקורס: מה זה טיפול נפשי עם אנשים זקנים - בתקופת הקורונה 

*בר-טור, ל. (2019). האתגר שבהזדקנות. בריאות נפשית, הערכה וטיפול. פרק 5 (כחצי פרק), עמ׳ 
131-150. ירושלים: ג׳וינט-אשל. מקור זה קיים בגרסה אינטרנטית לצפייה ולהורדה לכל אחת/ד: 

https://www.dmag.co.il/pub/jdc/gettingoldchallenge/ 

https://www.betipulnet.co.il/ ,פרדס, א. (2020). הכנסת אורחים טיפולית בתקופת הקורונה. בטיפולנט
 particles/_therapeutic_hospitality_during_corona

בר-טור, ל (2011). יש עם מי לדבר. יעוץ, ליווי וטיפול פסיכולוגי לאוכלוסיה המבוגרת. הגיל החדש.  אגף 
https://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/ .12-14 ’לייעוץ לקשיש. המוסד לביטוח לאומי. עמ

 Documents/GilHadash10.pdf

ברוך, ל. (2019).  העברה-נגדית בטיפול פסיכודינמי עם המטופל המבוגר יותר.  שיחות, 33 (3), 1-7. 

הייניק, י. ו- דוולצקי, צ. (2015). פסיכוגריאטריה. פרקים נבחרים. ירושלים: ג׳וינט-אשל. 

Robinson, O.C. & Stell, A.J. (2015). Later-life crisis: towards a holistic model. Journal of 
Adult Development, 22, 38-49. 

Werkmeister Rozas, L. & Grady, M.D. (2011). Making room for dynamics in evidenced-
based practice: the role of psychodynamic theory in client-centered approaches. Journal of 

Teaching in Social Work (31), 210–223.  

Hochhalter, A.K., Smith, M.L., & Ory, M.G. (2011). Successful aging and resilience: ap-
plications for public health and health care. In: B. Resnick, L.P. Gwyther, and K.A. Roberto 
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(Eds.) Resilience in Aging. Concepts, Research, and Outcomes, pp. 15-29. New York: 
Springer Science+Business Media.  

Afonso, R.A., Bueno, B., & Loureiro, M.J. (2011). Reminiscence, psychological wellbe-
ing, and ego-integrity in Portugese elderly people. Educational Gerontology 37, 1063-1080.  

 Villar, F. (2012). Successful ageing and development: the contribution of generativity in 
older age. Ageing & Society, 32, 1087-1105.  

   20.10.2021     2

הערכה ראשונית של המטופל/ת הזקנ/ה, יצירת הברית הטיפולית, מסגרת הטיפול 

* פלגי, י. (2015). הערכה פסיכולוגית של אנשים זקנים הפונים לטיפול. בתוך: מירי כהן ודנה פרילוצקי 
(עורכות), גרונטולוגיה מעשית: התערבות מקצועית עם אנשים זקנים, כרך ראשון, עמ׳ 33-64. ירושלים: 

ג׳וינט-אשל.: 

 https://www.thejoint.org.il/wp-content/uploads/2020/10/PracticalGerontologyPt1.pdf

* ל׳ בר-טור (2019). האתגר שבהזדקנות. בריאות נפשית, הערכה וטיפול. פרק 3: הערכה קלינית של 
 /https://www.dmag.co.il/pub/jdc/gettingoldchallenge .ההזדקנות, עמ׳ 53-73. ירושלים: ג׳וינט-אשל

פרדס, א. (2020). איים של בטחון: אתגרי המטפל במציאת טראומטית משותפת. פסיכואקטואליה, 78. 
הסתדרות הפסיכולוגית בישראל 

Bar-Tur, L. (2021). Fostering Well-Being in the Elderly: Translating Theories on 

Positive Aging to Practical Approaches. Frontiers in Wellbeing, 8, 1-9.  

American Psychological Association (2014). Guidelines for psychological practice with 
older adults. American Psychologist 69 (1), 34-65.   

Pless Kaiser, A., Cook, J.M., Glick, D.M., & Moye, J. (2019). Posttraumatic stress disor-
der in  older adults: a conceptual review. Clinical Greontologist, 42, (4), 359-376. https://
doi.org/10.1080/07317115.2018.1539801  

  
3+5+6   27.10.2022 - 10+17.11.2022 (לא מתקיים שיעור ב- 4.11.2021) 

לוגותרפיה: לקחת אחריות ומציאת משמעות בגיל מבוגר - גם בתקופת הקורונה 

* לצטר-פאו, ס.א. (2018). פסיכותרפיה במחצית השנייה של החיים. מידעוס, ביטאון העובדים הסוציאליים, 
 .24-29 ,87

* לצטר-פאו, ס.א. (2017). גיל הפרישה כהזדמנות להתעלות רוחנית. הגיל החדש, עמ׳ 7-9, הביטוח הלאומי.  

* חמיאל, ד. (1994). לוגותרפיה בשולי הפסיכותרפיה. סקירה עדכנית ממבט אישי, שיחות, כרך ט (1), 
  .69-74

רוסו-נצר, פ. (2020). משמעות במפה הפסיכותרפיה. תיאוריה, מחקר ויישום, פסיכואקטואליה, 14-19. *

* Cheuk-Man Li, A. (2020). Living through Covid-19. A perspective from Hong Kong 
Journal of Humanistic Psychology 60 (5), 672-681. 
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Kimble, M.A. & Ellor, J.A. (2000). Logotherapy; An overview. Journal of Religious 
Gerontology, 11 (3-4), 9-24.  

 Frankl, V.E. (1984). A Man’s Search for Meaning. Revised and Updated. New York: 
Washington Square Press. (online available). 

Dewitte, L., Granqvist, P., & Dezutter, J. (2019). Meaning through attachment: an integra-
tive framework. Psychological Reports, 122 (6), 2242-2265. 

Ameli, M. & Dattilio, F.M. (2013). Enhancing cognitive behavior therapy with logothera-
py: techniques for clinical practice. Psychotherapy, 50 (3), 387-391. 

Martinez Ortiz, E. & Florez, I.A. (2016). Meaning-centered psychotherapy: a Socratic 
clinical practice. In: S.E.Schulenberg (ed), Clarifying and Furthering Existential Psychother-
apy, pp. 59-78. Switzerland: Springer International Publishing. 

Dezelic, M. (2017). Meaning Constructs and Meaning-Oriented Techniques: Clinical Ap-
plications of Meaning and Existential Exploration, Journal of Constructivist Psychology, 
30:1, 32-41, DOI: 10.1080/10720537.2015.1119086  

Schulenberg, Stefan E.; Hutzell, Robert R.; Nassif, Carrie; Rogina, Julius M. (2008). Lo-
gotherapy for clinical practice. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Vol 
45(4), 447-463.  

Morgan, J.H. (2013). Late-life depression and the counseling agenda: exploring geriatric 
logotherapy as a treatment modality. International Journal of Psychological Research, 6 (1), 
94-101.  

Meireles Vieira, E., de Liveira Moreira, J., & Figureiredo Vieira, R (2017). Old age, fini-
tude, and meaning: reflections on the care of older adults based on logotherapy. Pastoral 
Psychology, 66, 117-128. 

Seeber, J.J. (2001). Meaning in long-term care settings: Victor Frankl’s contribution to 
gerontology. Journal of Religious Gerontology, 11 (3-4), 141-157. 
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סדנת התנסות בלוגותרפיה 

יאלום, א.ד. (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. אור יהודה: כינרת, זמורה-ביתן, דביר. פרק 1 

Yalom, I.D. & Lesczc, M. (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. 
(chapter 1). New York: Basic Books (:אפשר להוריד את כל הספר באינטרנט The-Theory-and-
Practice-of-Group-Psychotherapy-5th-Edition.pdf) 

זיו, נ. (2000). יישום הגישה הפסיכוחינוכית בטיפול בקבוצת נשים בקהילה הסובלות מדכאון. כתב עת 
 H73-H78. ,(2-3) ,9 ישראלי לריפוי בעיסוק, כרך

הררי, ד.  (2011), כוחה של קבוצה. הגיל החדש. עיתון לאנשים מתחדשים, 11, 14-15. 
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התערבות פסיכו-חברתית עם חולי דמנציה ועם משפחותיהם 

הראל, ד. (2020). להרגיש בצבע, לזכור בתנועה: טיפול באמצעות אמנויות באנשים זקנים החיים עם *
דמנציה. גרונטולוגיה וגריאטריה., מ“ז(2), 41-56. 

* דסה, א. ובלום, נ. (2016). פרויקט הדרכת מטפלים ובני משפחה לשימוש במוזיקה בטיפול היומיומי באדם 
עם דמנציה. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ“ג(1), 11-28. 

דסה, א. ואמיר, ד. (2015). השפעת שירה בקבוצת טיפול במוזיקה על כישורי שפה של חולי אלצהיימר במצב 
בינוי-מתקדם - מחקר משולב. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ“ב(3-4), 19-45. 

Rubin, S., Manevich, A., & Doron, I. (2019) The Two-Track Model of Dementia Grief 
(TTM-DG): The theoretical and clinical significance of the continuing bond in sickness and 
in death, Death Studies, (2-17) DOI: 10.1080/07481187.2019.1688014  

Trivedi, D.P., Braun, A., Dickinson, A., Gage, H., Hamilton, L., Goodman, C., Ashaye, K., 
Lliffe, S., & Manthorpe, J. (2019). Managing Behavioral and Psychological symptoms in 
community dwelling older people with dementia: I. A systematic review of the effectiveness 
of intervention. Dementia, 18 (7-8), 2925-2949. 

Ergin, E. & Çinar Yücel, S. (2019). The effect of music on the comfort and anxiety of old-
er adults living in a nursing home in Turkey. Journal of Religion and Health, 58, 1401-1414. 

ר׳ בן-חיון. (2015). היבטים רפואיים, אישיים וחבתריים בטיפול בזקנים עם ירידה קוגניטיבית ומחלת שיטיון. 
בתוך: מירי כהן ודנה פרילוצקי (עורכות), גרונטולוגיה מעשית: התערבות מקצועית עם אנשים זקנים, כרך שני, 

https://www.thejoint.org.il/wp-content/uploads/2020/10/ .עמ׳ 161-191. ירושלים: ג׳וינט-אשל
 PracticalGerontologyPt2.pdf

Downs, M., Clare, L. & Anderson, E. (2008). Dementia as a biopsychosocial condition: 
implications for practice and research. In: R. Woods and L. Clare (Eds.) Handbook of the 
Clinical Psychology of Ageing, pp. 145-159. England: John Wiley & Sons, Ltd.  

Van der Vleuten, M., Visser, A., & Meeuwesen, L. (2012). The contribution of intimate 
live music performances to the quality of life for persons with dementia. Patient Education 
and Counseling 89, 484–488.  

Cohen-Mansfield, J., Golander, H., & Arnheim, G. (2010). Self-identity in older persons 
suffering from dementia: preliminary results, In S. Carmel (Ed.) Aging in Israel. Research, 
Policy and Practice, pp. 123-145. New Brunswick:Transaction Publishers. 

Bird, M. & Moniz-Cook, E. (2008). Challenging behaviour in dementia: a psychosocial 
approach to intervention. In: R. Woods and L. Clare (Eds.) Handbook of the Clinical Psy-
chology of Ageing, pp. 571-594. England: John Wiley & Sons, Ltd.  
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