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 :בשיתוף

 ס לעבודה סוציאלית"ביה -התכנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית , א"אוניברסיטת ת

 איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל
 איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 

 אתגר והתחדשות, קלאסיקה - כנס ישראל השני לפסיכותרפיה
 אוניברסיטת תל אביב, 6192בינואר  91-91

 ס לעבודה סוציאלית"ביהבבניין רים וחדאולמות ו, אולם בר שירה

 לפסיכותרפיה המוכרים הספר ובתי לפסיכותרפיה המוכרים והאיגודים הגופים בהשתתפות הכנס

  ההרצאותתכנית 

 :יום בכל וכולל יומיים פני על מתפרש הכנס

 (ס"עוס ל"מרחק הליכה קצר מביה 5שער , בנין נפתלי) שירה בר באודיטוריום תתקיימנה: פתיחה מליאות -
 (חניון סמולרש, 92שער ) סוציאלית לעבודה ס"וחדרים בבניין ביה באולמות יתקיימו: הסיום ומליאות מושבים -
 . או בחניון מדעי החברה( צמוד לבניין עבודה סוציאלית)מקורה בתשלום בחניון סמולרש : חניה  
 

 91.9.92'  יום ב

 יבוד קל הרשמה וכ, התכנסות -אולם בר שירה   11:81 - 11:95

 אולם בר שירה  10:00 - 09:15

 כנס ישראל השני לפסיכותרפיה בשיח העכשווי : דברי פתיחה  

 ר הכנס"יו, אפשטין-ר רבקה דוידוביץ”ד  

  ס לעבודה סוציאלית"ביה, ניברסיטת תל אביבאו, זהבה סלומון ' פרופ  

  יאותמשרד הברר המועצה הלאומית לבריאות הנפש ב"יו, אבי בלייך' פרופ  

 ר הוועדה המדעית "יו, ר דורית מעוז”ד  

 אולם בר שירה 11:30 - 10:00

 אפשטין-ר רבקה דוידוביץ”ר ד"יו: ליאת פתיחהמ   

   תרומתה של הפסיכותרפיה בעולם המשתנה

 .וייחודה של שפת הפסיכותרפיה, יצירה, ידע -יש מקום ( עדיין)המקום שבו  :בועז שלגי ר”ד

    היא ובמה, בשבוע פעם של לפסיכותרפיה היום לתרום הפסיכואנליזה יכולה המ: לוי איתמר ר”ד   
 ?להיתרם יכולה                       

 הפסקת קפה -ס לעבודה סוציאלית "רחבות בניין ביה  11:50 - 11:30

 מושב ראשון   13:20 - 11:50

 119 - אולם . 9

  על תפקידה של - ומה שביניהן פסיכותרפיה, פסיכואנליזה: יוסי טריאסט ר”דר "יו 

 .הפסיכואנליזה בימינו 
 
 . הזאת בעת הפסיכואנליזה של תפקידה על מחשבות -( טבנקין משה) ׳...דרכו באדם ׳בבגוד  - טריאסט יוסי ר”ד
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 .המיידיות בעידן השתהות על? דיגיטלי בעולם פסיכואנליטי טיפול - ליס רות
 
 בחיי ממש של שינויים בהשגת הפסיכואנליטי הטיפול של כוחו על": מחר אותלהתר" אומרים כשבדלת - רוט מירב ר”ד

 .המטופל
 
 961 -אולם  .6

  .ביולוגיה ופסיכותרפיה - מוח ונפש: קוטלרמשה ' ר פרופ"יו

 .המרחב בין המוח לבין הנפש  - אבי בלייך' פרופ

 ?הילכו שניים יחדיו -נוירו פסיכואנליזה   –  אופק-הדס מור ר”ד

 .טיפול בדבור וביולוגיה של זכרון - רור דולפיןד ר”ד

 991 -חדר   .8

 .ותקוה Abuse, טראומה - שפה וסופה: אופיר לוי  ר”דר "יו

 .עבודה טיפולית עם טראומה ככינון מחודש של שפה: המעוול האינדיבידואלי לעומת המעוול הקולקטיבי -דנה אמיר ר”ד
 

כביטוי " תופעת התקוה"התפתחות השפה בטיפול לפי מודל : ט טראומטיתמשפה טראומטית לשפה פוס - אופיר לוי ר”ד
 .להחלמה מטראומה

 

בפסיכותרפיה עם נפגעות פגיעה  EMDR-שילוב טיפול התייחסותי וטיפול ב": ההעדר שבהעדר"רפוי  - קרן מינץ מלחי ר”ד

 .מינית בילדותן
 
 965 -חדר  .4

 .ציפיתספ נפשית תחלואה במצבי טיפול: שרוף  אבי ר"יו

 .חרדה הפרעות על אקזיסטנציאליסטית דינמית השקפה: וכריבדיס סקילה בין - יופן ואנה וילינסקי ניה'ג, גיל צבי

 .וחדש ישן בין מפרה דיאלקטי למפגש כדוגמא דכאון של התייחסותי אקונומי מודל - הנדלזלץ יונתן ר”דו גולדוין יפתח

 .מכחישים מין עברייני עם פסיכותרפיה - שני נמרוד ר”ד

 961 -חדר  .5

  .טיפול קבוצתי ופרטני במרחב האשפוזי: אריאל ליאת ר"יו

 מקבילה ווטסאפ קבוצת של קיומה? הטיפולית בקבוצה( Whats App) קורה מה - זילברשטיין אריאל ר”דו פלגי שרון ר”ד

 .יום טיפול מחלקת מטופלי בקרב, המחלקה לקבוצות

  .פסיכיאטרית אשפוז במחלקת לעבודה טיפולי מודל -מגבילים בתנאים כותרפיהפסי -לויטן זינה ר”דו אריאל ליאת

 .מאתגרות בסביבות קבוצתית עבודה: פסיכיאטריות ביחידות מחלקה אספות - ערן אילן ר”ד

 .פסיכיאטרי חולים בבית סיעוד קבוצות להנחיית מודל הצגת - לטיפול לאחים לקרב מאחים -קלמוס עינת

 קת צהרייםהפס 14:00 - 13:20

 שנימושב   15:30 - 14:00

 119 -אולם  .9

  .שפות תנועה בין: אתיקה ופסיכותרפיה: גבי שפלר' ר פרופ"יו

 .בלבול השפות האתיות בפסיכואנליזה והנזקים שנגרמים ממנו - גבי שפלר' פופר
 

 ".המטפל העכשויתרומת חשיבתם של לוינאס ולפלאנש לאתיקה של : הפיתוי האתי" - שטרית־וטין ויויאן ר”ד
 
קווי מתאר לעבודה טיפולית פסיכואנליטית במרחב ? האם יש מקום לדיאלוג אתי במפגש הפסיכואנליטי - מיכה וייס ר”ד

 .האתי
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 961 -אולם  .6

 נוכחות מאפשרת בטיפול והדרכה : גופר עמי פרגו ר"יו

 .הקצה הפרימיטיבי של ההדרכה - עמית פכלר ר”ד
 

 .תי של מטפלים כמרכיב חשוב ביכולת אמפטיתדמיון חזו - חיים קפלן
 

 .רואה למטופל עיוור מטפל בפני העומדים וההזדמנויות המכשולים על: בעיוורונו הרואה - בנאי ארז ר”ד
 

 991 -חדר  .8

 .התבוננויות על ציר הזמן הטיפולי: אפרתי אבי ר"יו 

 .המקרה תיאורי אנר'ז על מחדש חשיבה: פסיכואנליטיות אוטוביוגרפיות - מהלאל צור ענת
 

 .פרקים בשני פסיכודינמי תהליך על השוואתי מבט - "בהמשכים ספור" - אפרתי אבי
 

 (.ממוקד טיפול) טיפולית כמטרה המצוקה בתצורת שינוי - זלוטניק שלמה ר”ד
 
 965 -חדר  .4

  CBT-דינמי ו: שילוב גישות בטיפול: דני לוי ר”דר "יו

 .CBT-ונל טיפולי אינטגרטיבי המשלב בין הגישה הדינמית לבין גישות ההצעה לרצי -ינאי  יובל לויזון
 

לבין היסודות הפסיכודינמיים של פסיכולוגית  CBT טיפול מאחד בין -"?הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"  - מיכל ניובורן

 .העצמי
 

 .קד בטיפול אינטגרטיביהיחסים הטיפוליים עולים על המו? יחסינו לאן -ארנון רולניק  ר”דו יוסי שורץ
 
 961  -חדר  .5

 .זדמנויות בתהליכי העברה ייחודייםאתגרים וה: ר אילן מדר"יו

 .מסעות טיפוליים בשפת האם הרחק מארץ האם - דברים שרואים משם לא רואים מפה - שרית גדעוני כהן ר”ד
 

  ?זו העברה, העברה זו העברה -ודניאלה בלונדר  רנה רוזנברג ר”ד
 

 .מטופל מטפל ביחסי וההכרחי האסור, המותר על - אהבה על עוד דברנו לא - אביב סאלכ ר”ד
 
 951 -חדר   .2

  .הבנת התסמונת וטיפול בה: תרבויות-בין: ר חיה ישראל "יו

 ."גשר"מרפאת  - טיפול במבקשי מקלט: גשר על מים סוערים - מית בן שמואלושל
 

 .העצמי והתרבות - מאיר קוזארי
 

 ומטופל ערבי מטפל של הדיאדה: אלים פוליטי קונפליקט של בתקופות נגדית והעברה העברה של סוגיות - וררס רוני ר”ד
 .יהודי

 הפסקת קפה  15:45 - 15:30
 

 מושב שלישי 17:00 - 15:45

 

 119 -אולם  .9

  .מחודש התייחסותי מבט - לנפרדות אחדות בין: באט רוני ר”דר "יו

 .ובחזרה לנפרדות אחדות בין התנועה על -ר אילן טרבס "וד ברקן אהובה

 .פרימיטיביים מנטליים במצבים טיפול על התייחסותי מבט - לאור אילנה
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 961 -אולם  .6

  .טיפול עכשווי ביחסים מודרניים: רחל לוי שיף' פרופר "יו

 .הורות פונדקאית ברביעייה - דורית נוי שרב
 

 .בחדר הטיפולים"( תאוריה-פולי")פוליאמוריה  - ןמואסתר רפפורט ושילי ורדיר "ד
 

 .פרברסיה כאן ועכשיו - עמנואל עמרמי
 

 991 -חדר  .8

  .פסיכותרפיה בעידן הרפורמה בבריאות הנפש: יעקב פולאקביץ ר”דר "יו

 .מודל עבודה ממוקד ואינטגרטיבי לטיפול קצר מועד בעידן הרפורמה - עירון-רות דרדיקמן ר”דגיל הלפרין ו ר”ד
 

 .ן והשפעתה על הטיפול בפסיכוטים במחלקת נשים מוגנת"צילה של הרפורמה בברה: צילו של האובייקט - לוי לימור דישון
 

 .הצגת מקרה: לשתות קפה עם הזאב - טל שברו
 
 965 -חדר  .4

  .אתגרים בהנעת שינוי - הפרעות אכילה והתמכרויות: אורית קריספין ר”דר "יו

 .קבוצת הכנה לטיפול בהפרעות אכילה כמרחב מעברי": לא טיפול"פול לבין טי -עשהאל עינת ו ינשרון נחמ ר”ד
 

פסיכותרפיה והתמכרויות כראי לתמורות באתיולוגיה של : האתיולוגיה של הפתולוגיה - רן-שאול לב ר”דדניאל פיינגולד ו ר”ד
 .הפרעות נפשיות

 

 .יצירת הברית והתהליך הטיפולי - פסיכותרפיה דינמית בטיפול כפוי בחולות אנורקסיה - ענבר שרב איפרגן
 
 961 -חדר  .5
 
  .תנועה בין מודלים: ציפי רולניק ר"יו 
 

 .הפסיכואנליטיים המודלים בין תנועה אפשרות על - שביניהם ומה אישי הבין, נפשי התוך - גולדשטיין שרה
 

 הבין ועל העצמי השהיית על וגיתהפנומנול מהפילוסופיה מבט: לאמפטיה חופשיותה אסוציאציותה שיטת בין - הורביץ מירה
 .בפסיכואנליזה סובייקטיביות

 

 .גוני הרב במטופל האינטגרטיבי המטפל - סימונוביץ חביאר ר”ד
 

 הפסקת קפה  17:15 - 17:00

 119 -אולם   18:15 - 17:15

 .ר שירלי אילת גרינברג"יו: מליאת סיום

 .בחיי האדם ״Agency״דודתי סופי ותפקיד ה .״הם לא שאלו אותי״ - ונתן סלאבין ומיקי רחמני'ג' פרופ

   119 –אולם   91:81 - 91:81
 

   דואו חליל ונבל -תא מוסיקליתאתנחוקוקטייל 

 נעם דובסטר: חליל

 לברגומריה ג: נבל
 

 .הפסיכותרפיה בתחום חיים למפעל הוקרה תעודות הענקת טקס
 

 :-ל ('ב' אסדר לפי )תעודות ההוקרה יוענקו 
 

  רליךא שמואל' פרופ

    גמפל יולנדה'  פרופ

    ר אדית מיטרני"ד
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  9.9219. שלישייום 

 אולם בר שירה – 10:30 - 09:00

 .דורית מעוז ר”דר "יו: מליאת פתיחה

  .הטיפולית שינויים פרדיגמטיים בתפיסה ובחשיבה: פתחויות בפסיכותרפיההת

ביון , לפי וויניקוט - כשאחד הוא יותר משניים: ימהתרחבות אל שינוי פרדיגמה בטיפול הפסיכואנליט - עפרה אשל ר”ד
 .המאוחר והעצים באורגון

 ...  ואף ליותר מכך שתי תשיעיות לתשע תשיעיותמ: גלגוליה של תיאוריה - שלמה מנדלוביץ ר”ד

 הפסקת קפה 11:00 - 10:30
 

 מושב ראשון  12:30 - 11:00  
 
 119 -אולם   .9
 
 .הקלאסיקה על מחודש מבט: מיכאל שושני ר”דר "יו
 

  – בתיה שושני ר”דו שושני מיכאל ר”דעפר  גילה ר”ד
 

 ."האשה ששרה" יוצגו קטעים מהסרט .נפתולי הבחירה בין אמת ועיוורון במיתוס האדיפלי: 1=111כאשר 

 

 961 -אולם  .6

 .תהליכים נפשיים בראי ההיסטוריה והיצירה: אורי שוחט ר"יו

 .מאת עמוס עוז" סיפור על אהבה וחושך"ו" אל שלימיכ" - כרוניקה של אבל - אורי שוחט
 

 ".תרבות תלוית תסמונת"כ 21- ה ובמאה 11-ה במאה פסיכיאטרית-תיאטרלית פרשנות -: הדיבוק - אליצור אבנר' פרופ
 

 . דמות, שחקן, מטופל, מטפל - אלדד כהן
 
 991 -חדר  .8

 .קהתמודדות במרחבי המשח: ילד-הורה-מטפל: דרור אורן ר”דר "יו 

 .תינוק–בפסיכותרפיה אנליטית אם" המערך הנפשי של המטפל" - נטע גוטמן אבנר ר”ד
 

 .השלכות תיאורטיות וקליניות - פערי מדיום בין הורים לילדים -"?מי יקרא את ספר הפנים" - ישי רפי
 

 .שימוש במשחק מחשב בטיפול פסיכולוגי -"?איך זה שאת לא פוחדת" - אורנית ברגר
 
 965 –חדר  .4

  .הסומ-פסיכה :ר גילה חורש "יו

 .פסיכותרפיה בעת מחלה קשה - ארוס וטנטוס וסיזיפוס גם: כשהגוף חולה - אביבה איזנברג ר”ד
 

 .כאב גופני כמבטא כאב נפשי - כשהנפש כואבת - גילת קפלן ר”ד
 

 .ם ופיברומיאלגיהשילוב גישות וטכניקות טיפוליות בעבודה עם סמפטומים סומטופורמי - שניר בונאבנטורהחלי 
 
 961 -חדר  .5

  .פנים וחוץ, זמן: פסיכותרפיה בסד מערכת ציבורית וצבאית: ר יוסי זלץ "יו 

 .ל"על הטיפול הפסיכולוגי בצה - לוחמים על הספה - אבו-בת חן תאומים בן
 

 .פרדוקס הסופי והאינסופי - מימד הזמן בטיפול - תמר לשם
 

 .אלי לממשימקשר וירטו - עמירה דינרי גלייטמן
 

 .שני מטפלים וילד אחד - רונית ברימן
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 951 -חדר  .2

  .שילוב גישות בפסיכותרפיה: אודי אורן ר”דר "יו

 .טיפול אינטגרטיבי לא אקלקטי: ופסיכותרפיה דינמית EMDR - שירלי שיזף להב
 

 .מיינדפולנס בעברית - עודד ארבל ר”ד
 

מהקלת הסבל לטרנספורמציה בראיית המציאות ועד תפיסת תפקיד המטפל  - בין פסיכותרפיה לבודהיזם - איריס דותן כץ
 .כמורה דרך

 
  ארוחת צהרים  13:15 - 12:30

       

 מושב שני  14:45 - 13:15

 119 -אולם  .9

 .לשאת את הידיעה ואי הידיעה במרחב הטיפולי: ר שירלי אילת גרינברג"יו

נתקים ואינטגרציות בחדר , תקים ואינטגרציות בהתפתחות הפסיכואנליזהנ": אפשר רק לחלום על זה" - אודי בונשטיין ר”ד
 .הטיפול

 

לבין הקושי לשאת , ואינפלציה אבחנתית" מבוססי ראיות"טיפולים , על הקשר בין פרוטוקולים –מחוץ לפרוטוקול  - רועי סמנה
 .אי ידיעה

 

 .ואת אי הידיעה במרחב המקצועי לשאת את הידיעה: DSM5-מאיש העכברושים ועד ל - שירלי אילת גרינברג

 
 961 -אולם  .6

 .בפסיכותרפיה הדרכה: שמואל הירשמן ר”דר "יו 

 .הלא מודע של תהליכי הכשרה תוך ארגונית - שמואל הירשמן ר”ד
 

 .ככלי עבודה בהדרכה( תוכן וסדר, מרחב)שימוש במודל המימדים  -"ם"סת"פרוייקט  -שלמה מנדלוביץ  ר”דו עדיאל דורון ר”ד
 

 .אתגרים ודילמות בהדרכת פסיכותרפיה למתמחים בפסיכיאטריה בתחילת דרכם - ליאורה דונסקי ר”דיעל נחמה ו ר”ד
 

 .פינות שלוש שלי לכובע - פורת-יודשקין דורית ר”ד
 
 991 -חדר   .8

  .הצל והאור - שואה, זקנה: טיפול מול חרדות קיומיות: קי לומרנץ'ג' ר פרופ"יו

 .האתגר הכפול - טיפול פסיכולוגי לאוכלוסיה המזדקנת - טור-ליאורה בר ר”ד
 

מסקנות מפסיכותרפיה עם מטופלים ניצולי  - בלבול השפות בין המטפל לבין המטופל עם פוסט טראומה מורכבת - מרלן מאור
 .שואה

 

 .סוגיות על מיניות ואהבה בפסיכותרפיה עם זקנים ניצולי שואה - מאיה שטיין
 
 965 -חדר  .4

  .מחקרים בפסיכותרפיה: אהוד בודנר' רופר פ"יו

הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים של מטפלים לבין יצירת הברית הטיפולית ורגשות  - אריה גוסטינסקי–נועה גור ר”ד
 ."קשה"המטפל כלפי המטופל ה

 .דהתפתחות ושינוי בבגרות הצומחת בעקבות טיפול קבוצתי דינמי קצר מוע - רות רוזן צבי ר”ד

( טיפול שיחתי)פסיכותרפיה  - לוריא ידוער "ד, ברוךר יהודה "ד, הרצברג יבילר "ד', מנדלוביץ. שר "ד, אורית לוי שחרר "ד
  .סקר עמדות מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה בישראל: פרטני

 .יונגיאניתמחקר על טיפול באמצעות אמנות בשפה  - שרון שניר ר”דו גרנות אלונה, דפנה רגב ר”ד
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 961 -חדר  .5

  .מוסיקה ותנועה במרחב הטיפולי: מרב ירקוני ר"יו

 .רי ומוסיקהוור, מחשבות על פסיכואנליזה - כולי אוזן - ברודסקיאראל הילית  ר”ד
 

 .המקרה המוזר של הטנגו הארגנטינאי בשעת לילה - ירון גילת ר”ד
 

 .הןומה שביני, שתיקות, מילים, מוסיקה - "הן המילים אם לא שתיקהה מ" - תמר עיני להמן
 

  הפסקת קפה  15:00 - 14:45

 
 מושב שלישי  16:30 - 15:00

 
 119 -אולם  .9

 ". לא דברנו עוד על אהבה": רבקה יהב' ר פרופ"יו 

 .על היכולת לעבד רגשות אהבה בטיפול: לא דברנו עוד על אהבה - ך"ש-מרב בן, פרץ רתמ, עליזה גולדשטיין, קובי סגל ר”ד
 

 .התנגדות או הזדמנות לשינוי - הבה בטיפול דינמיהעברת א - רוני אלפנדרי ר”ד
 

 .על העברה והעברת נגד ארוטית בטיפול פסיכודינמי –התגלמות האינטימיות בגוף  - לאור-לוסיאן טצה ר”ד
 
 961 -אולם  .6

  .תשתיות והתפתחויות - מושגים פסיכואנליטיים: אילן טרבס ר”דר "יו

  .בטיפול" האמת"על שאלת ? מטפורות חולפות ומתחלפות האם מושגים בפסיכותרפיה הם - תאיר כספי

 .ומטמורפוזותעל חיתוכים : הגחה בסבך האנליזה - איריס לרמן
 

      .הפסיכותרפיההיסודות הפסיכואנליטיים והפסיכוסינתטיים של , מפסיכואנליזה לפסיכוסינתזה - אמיר אזרחי ר”ד
 

 991 -חדר  .8

 .מאסון חיצוני לעבוד טראומה פנימי -"ארוכה הדרך"  :ר קלאודיה קוגן"יו

 - ועד לטיפול פרטני, לקבוצה ממוקדת טראומה, מאבחון פרטני ראשוני - "ארוכה הדרך חזרה מעזה הביתה" - גל חייקין
 .לוחמים וקבוצה אחת ביחידה לתגובות קרב 6סיפורם של 

 

 .בהתערבות בשעת טראומהתרומתה של פסיכולוגיית העצמי  - אסון הטבע באנפורנה - קלאודיה קוגן
 

 .פסיכותרפיה במצבי אבדן שאינם מוות - נחמי באום' פופר
  

 965 -חדר  .4

  .שפת הטיפול הקבוצתי: ר ברכה הדר "יו

 .מבט קבוצתי אנליטי על המחלקה הפסיכיאטרית וההדרכה בה - שפה משתפת, שפה משותפת - עדו פלג ר”ד
 

 .הישרדות בעולם משתנה  - On going changeאנליזה קבוצתית  - מרית יפה מילשטיין
 

 .התאהבות בקבוצה אנליטית - ספור רומאו ויוליה או ספור אהבה לגיטימי - ליאת ורהפטינג ארן
 
 961 -חדר  .5

 ".טיפול מחוץ לכורסא": ר טלי שינה"יו

 .טיפול פסיכולוגי משפחתי בבית - עמית וולק ויונתן רייפן
 

 .Reaching out  על האפשרות למפגש בין פסיכותרפיה לבין - וב מחוץ לכורסאלחש - נעמה הוכברג ואור הראבן
 

 .ל"לסטודנטים מחו IPCיעוץ בין אישי  - אלכסנדרה קליין רפאלי ר”ד
 

 .תספרי הבית האישיות - שטיינברג יעל
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 951 -חדר  .2
 
  .ובשילוב בשינוי מודלים: ארנון רולניק ר”ד ר"יו
 

 .קוגניטיבי-מטא לטיפול המודל: בזמננו בפסיכותרפיה וחדשנות התחדשות  - מיירס שמואלר "ד, וסמן'ג נהארוז
 

 החינוכית במסגרת בילד טיפול לבין יונגיאנית פסיכותרפיה בין שילוב: בילד טיפול -אלון משה
 

 .דיאלקטי הדואלי המודל – נבון שאול ר”ד
 

     ? לנו יפריעו או יעזרו האלים האם: שינוי של בעתות לנפש נתיב מציאת - בורץ מרק ר”ד
           

 הפסקת קפה  16:50 - 16:30

 119 -אולם  18:20 - 16:50

 .דרור אורן ר”דר "יו: מליאת סיום

  .כוחו של התהליך שבתוך המטפל: הפסיכותרפיסט בראי העתיד

 .הוא הנחשוןהמטפל  :שמואל גרזי

 .שותעל עצמתה של הנוכחות הטיפולית בהפרעות ק: אילן אמיר ר”ד

 .  אינטגרציהלווזהות כמצע לגילוי מחדש אינטימיות , נפשימרחב : שבתוך המטפלהתהליך  :אפשטין-רבקה דוידוביץ ר”ד

 :המארגנת הוועדה  :                                                  המדעית הוועדה
 אורן דרור ר"ד – ר"יו                                               מעוז דורית ר”ד – ר"יו

       לוי אופיר ר”דגרינברג                                                  אילת שירלי
 קביץאפול יעקוב ר”ד                                                       שפלר גבי' פרופ
 חיה ישראל                                                   שיף לוי רחל' פרופ
 קלאודיה קוגן                                                     רבקה יהב ' פרופ

 מאיר קוזארידר שמואל הירשמן                                                   
 יוסי זלץשלמה מנדלוביץ                                                  ר”ד
 אילן טרבס ר”ד
                                                          עופר גילה ר”ד

 אבי אפרתי                                                         
 גרזי שמואל

 מדר אילן
 רות ליס

 צאן חגית
 ירקוני מרב

 
 

 :בהשתתפות נערך הכנס
 לפסיכותרפיה הישראלי האיגוד -
 אביב – תל אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, דינמית לפסיכותרפיה ניתהתכ -
 הקליניים הפסיכולוגים איגוד -
  בישראל הפסיכיאטריה איגוד -
 הסובייקטיביות וחקר העצמי לפסיכולוגיית הישראלי האיגוד של לפסיכותרפיה שנתית התלת התוכנית -
 שליםוירו אביב תל, בישראל הפסיכואנליטית החברה -
  הירוק הכפר, פסיכואנליטית בגישה פסיכותרפיה ללימודי המרכז – א.ב.פ.ל.ה -
 פסיכואנליטית בפסיכותרפיה מתקדמים תעודה ללימודי שנתית-תלת תכנית, בישראל וויניקוט מרכז -
 חיפה אוניברסיטת, ובריאות רווחה ללימודי הפקולטה, פסיכואנליטית פסיכותרפיה ללימודי התוכנית -
 אילן בר אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה ס"ביה, המשך ללימודי היחידה, פסיכותרפיה ללימודי תוכניתה -
  העברית האוניברסיטה של מיסודה דינמית לפסיכותרפיה שנתית התלת התוכנית, מגיד מכון -
  קוגניטיבי – התנהגותי לטיפול האיגוד י"ע המוכרת הישראלית שנתית התלת התוכנית -
 הארצית הפסיכולוגית -בריאותה משרד -
 הנפש בבריאות הסוציאלית המחלקה של הארצית המנהלת -הבריאות משרד -
   הילד של הפסיכיאטריה איגוד -
 אביב-תל, זמננו-בת לפסיכואנליזה אביב תל מכון -
 ירושלים, העברית האוניברסיטה, הפסיכואנליזה לחקר פרויד מרכז -
 הסובייקטיביות ולחקר עצמיה לפסיכולוגית הישראלי האיגוד -
  קבוצתית לאנליזה הישראלי המכון -
 הרפואה חיל, הנפש בריאות מחלקת -
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  חיפה אוניברסיטת, לפסיכולוגיה הפקולטה, פסיכואנליטית פסיכותרפיה ללימודי התוכנית- 
 אביב-תל אוניברסיטת, לרפואה הפקולטה, פסיכותרפיה ללימודי התוכניות- 
     המשך לימודי, הדברות תכנית, פסיכותרפיה לימודי תכנית, ירושלים, בישראל יתהפסיכואנליט החברה -
  בפסיכותרפיה מתקדמים  
 שנתית תלת לפסיכותרפיה תכנית, ירושלים, העברית האוניברסיטה של הייעוץ שירותי -
 שבע באר, גוריון בן אוניברסיטת, פסיכותרפיה ללימודי התוכנית -
 שנתית תלת תכנית, אשקלון ,ברזילי הרפואי המרכז -
 דינמית בפסיכותרפיה להכשרה טיפול מרכז -' קליניים יישומים' של שנתית התלת התוכנית -
  הצפונית השלוחה, יונגיאנית אנליטית לפסיכותרפיה שנתית התלת התוכנית -
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 :Fax 153-3-7369551-פקס*   :972-3-7369551Tel - 53-7369551: טל

 iapsych@013net.net :mail-e: איגוד ישראלי לפסיכותרפיה –ל "דוא
 www.israpsych.org  :bsitewe:איגוד ישראלי לפסיכותרפיה –אתר אינטרנט 
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