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 השלכות רגשיות ותפקודיות -הפרעות אכילה לאורך החיים 

 320.4134מספר קורס 

 (2022-2023) ג״פתש - סמסטר א'
 

 lastern3@staff.haifa.ac.i  ,עדי שטרן' דר  :מרצה

 מפגשים במהלך חופשת סמסטר א׳: 4קורס מרוכז הכולל  הקורס: ועדמ

 9:00-15:00,  1.2.23יום רביעי,                       

 בזום( –)מקוון  9:00-15:00,  8.2.23יום רביעי,          

 בזום( –)מקוון  9:00-13:30,  10.2.23יום שישי, 

 9:00-15:00,  15.2.23יום רביעי,            

הפרעות אכילה מאופיינות בהפרעה עקבית באכילה או בהתנהגות הקשורה באכילה.  הקורס: על

משפחתיים, חברתיים ים ביולוגיים, פסיכולוגיים, גורמוכוללים ם בירעות אכילה רפההגורמים ל

ותרבותיים. הפרעות אכילה מובילות לליקויים משמעותיים בבריאות הפיזית וכן להפרעה נרחבת 

ם. מורכבות ההפרעות מחייבת אבחון וטיפול של צוות רב מקצועי היכול בתחומי התפקוד השוני

 כמו גם להשלכות שלה.   פרעהפתחות הההתל ונים התורמיםשהלהתייחס לגורמים 

 מידהנושאי הל

 הגורמים להתפתחות הפרעות אכילהואבחנה הקריטריונים ל  

 הקשר המשפחתי, התרבותי והחברתי של ההפרעהה  

  השונים ודתחומי התפקהשפעת ההפרעה על 

  הפרעות אכילהמ הסובליםטראומה מינית בקרב אנשים 

 ה זויוכלוסיהמתאימות לא ותויטיפול והתערבגישות , כלי הערכה  

 : ות הקורסישדר

 10% – בשיעוריםוהשתתפות מלאה נוכחות  .1

 30% – כיתההצגה בו מאמר בקבוצותניתוח  .2

 סילבוסהנחיות להצגה מופיעות בה

הנחיות . 60% – קליניקהביישום אפשרי ושל הנלמד בקורס גרציה אינטהכוללת גות( )בזועבודה מסכמת  .3

 .ךבהמש נהנתתי
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 ()ייתכנו שינויים בתוכן ובמועדים : שאי הקורסונ

 תאריך נושא

 1.2.23 

 9:00-10:30 רקע ואבחנה –הפרעות אכילה 

 10:45-12:15 השלכה של הפרעת אכילה על תפקוד

 12:45-14:15 זיהוי ומניעה –הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות 

 14:30-15:00 היבט קוגניטיבי של הפרעות אכילה

 ום()ז 8.2.23 

Dialectical Behavioral Therapy (DBT)  9:00-10:30 

 DBT  10:45-11:30יישום קליני של 

 12:00-13:30 טראומה מיניתטיפול בנפגעות 

 13:45-15:00 תערבות בריפוי בעיסוקה

 ם(זו) 10.2.23 

 9:00-10:30 וטיפול באמצעות בישולקבוצות בישול, תרגול אכילה 

 10:45-12:15 התרבותי הפרעות אכילה בהקשר

The Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for 
Adults (MANTRA) 

12:30-13:30 

 15.2.23 

 9:00-10:30 מאמריםהצגת  – גישות טיפול בהפרעות אכילה

 10:45-12:15 מאמריםהצגת  – אכילה שות טיפול בהפרעותיג

 12:45-13:30 מקצועי-וות רבעבודה של צ

 13:30-15:00 וסיכוםהנחיות לעבודה מסכמת 
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 בכיתהוהצגה  תמאמר בקבוצוניתוח 

 

 וצה(. נטיות בקבסטוד 3/4קבוצות ) 5-יש להתחלק ל

 ה עם הפרעות אכילהייבאוכלוסלהתערבות  תיומרכזמשיטות הטיפול ה אחתעל כל קבוצה לבחור את 

 : )כך שכל השיטות יוצגו(

 Cognitive Behaviour Therapy (CBT)  

Enhanced Cognitive Behaviour Therapy (CBT-E) 

 Interpersonal Psychotherapy (IPT) 

 Family Based Therapy (FBT) 

 Cognitive Remediation Therapy (CRT) 

 Mindfulness approach 

 

נשים עם הפרעות אכילה בקרב אשבחרתן מתייחס ליישום הגישה למצוא מאמר )עדכני( העליכן 
 .15.2.2023-יום רביעי, היגו בכיתה בולהצ

 
 על ההצגה לכלול:

 הצגת גישת הטיפול והעקרונות המרכזיים שלה .1

 ה של הפרעות אכילהיהתאמת הגישה לאוכלוסי .2

 ולם העיקריים שבממצאידיון ו הצגת המאמר .3

 

 דקות 20-כ :רך ההצגהאו
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