כנס ישראל לפסיכותרפיה
"המטפל הטוב?! הטיפול הנכון?!"
אוניברסיטת חיפה ,בימי ב' ו-ג' 18-19 ,ביוני 2012
בהשתתפות:
אוניברסיטת חיפה; האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה; האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית;
איגוד הפסיכיאטרים הישראלי; איגוד הפסיכולוגים הקליניים; איגוד העובדים הסוציאליים;
משרד הבריאות  -הפסיכולוגית הארצית ,המנהלת הארצית של המחלקה הסוציאלית בבריאות הנפש; מחלקת בריאות הנפש ,חיל הרפואה;
המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע"ש אייטינגון ,ירושלים; מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו ,תל-אביב;
מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים; הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית;
בתי הספר המוכרים לפסיכותרפיה :התוכניות ללימודי פסיכותרפיה ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב; התוכנית ללימודי פסיכותרפיה
פסיכואנליטית ,החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; התוכנית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ,הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות ,אוניברסיטת
חיפה; התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע; התוכנית לפסיכותרפיה מכון מגיד ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים;
ה.ל.פ.ב.א – המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית; מרכז וויניקוט בישראל;
בית הספר לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית במכללת סמינר הקיבוצים
האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות; המכון הישראלי לפסיכואנליזה יונגיאנית; החברה היונגיאנית הישראלית החדשה;
המסלול לפסיכותרפיה דינאמית זוגית ,תל אביב; האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.

**********
מיהו "המטפל הטוב" ומהי הדרך הטיפולית ה"נכונה"? האם יש אפשרות להתאמה אופטימלית בין המטפל ,המטופל והטיפול?
מיהו המטפל הטוב שיוכל לסלול עם המטופל שלו נתיבים לנפשו ,לכאביו וליחסיו עם סביבתו? היכן אנו מתמקמים בדיאלקטיקה שבין
שמירה על המסורות הטיפוליות לבין התאמה לצרכים המשתנים של הפרט והסביבה?
הכנס יעסוק בסוגיות האופייניות לפסיכותרפיה בת זמננו ,באסכולות ובזרמים ההולכים ומתפתחים ,מתפצלים ומתכנסים ,ובתוכן
בסוגיות הייחודיות לחברה הישראלית.
בכנס יציגו מרצים מובילים מהאסכולות השונות בפסיכותרפיה הפסיכואנליטית ,ובגישות היונגיאניות ,הקוגניטיביות-התנהגותיות,
הגישות המשפחתיות -זוגיות והקבוצתיות ,ויוצגו היבטים בטיפול בילדים ,מתבגרים ,הורים ומבוגרים במהלך מעברי-החיים.
הכנס יכלול  120הרצאות במליאות ובמושבים מקבילים.
יו"ר הכנס :פרופ' רבקה יהב.
הוועדה המדעית :יו"ר :ד"ר דורית מעוז ,ד"ר רז אבן ,ד"ר אמיר אזרחי ,ד"ר גיא אור ,גב' שירלי אילת גרינברג ,ד"ר דנה אמיר,
ד"ר עפרה אשל ,מר שמואל גרזי ,ד"ר רבקה דוידוביץ ,פרופ' אלעזר ויצטום ,פרופ' חנוך ירושלמי ,פרופ' גבי שפלר.
הוועדה המארגנת :יו"ר :ציפי רולניק ,מר אבי אפרתי ,גב' רות ליס ,מר אילן מדר ,גב' קלאודיה קוגן ,מר מאיר קוזארי,
פרופ' שמשון רובין.

**********
תוכנית הכנס לצפייה בלבד היא איננה להורדה להדפסה בצורה הנוכחית.
בימים הקרובים תעודכן באתר תוכנית הכנס שאפשר יהיה להדפיסה.
בהמשך תשלח התוכנית הסופית שניתן יהיה להדפיסה.
נודה באם תפיץ את דבר הכנס בין עמיתיך.
אנו מבקשים מכל קוראי המודעה להפיצה ולהעבירה לידי הפסיכיאטרים ,הפסיכולוגים והעו"ס האחראיים
ולכלל הפסיכותרפיסטים במוסדות ,באיגודים ובבתי הספר אליהם הינכם שייכים .כמו כן נבקש שייצרו קשר עם
מזכירות האיגוד ע"י משלוח כתובת המייל שלהם )בצרוף שמותיהם ,תפקידם ,מקום עבודתם וטלפון( על מנת
לסייע בהפצת הכנס בקרב עמיתיהם לעבודה ובקרב המתמחים וה סטודנטים במסגרות ההכשרה.
להרשמה ובירורים :נא ליצור קשר עם מזכירת האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה ,גב' שוש גוטנטג ,טל' 03-7369051
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