
מצפור ע”ש עופר

11:30-11:45 
11:45-13:15 

13:15-13:45 
14:00-15:30

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

 הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

בין אשפוז וטיפול תרופתי לפסיכותרפיה
יו”ר, פרופ’ משה קוטלר

פרופ’ משה קוטלר - פסיכותרפיה 
וטיפול תרופתי - היחד ישכנו לבטח?

פרופ’ יונה טייכמן - משתנים הקשורים 
בחומרת דיכאון אצל נשים וגברים: 

התוויות לטיפול
 רוזנה בלאק ג’וסמן, ד”ר קלרה 

פופסקו,  ד”ר אלנה צ’רניאבסקי - 
אשפוז פסיכיאטרי אקוטי ופסיכותרפיה 

– האם נכון להציע ומה להציע?
רוזנה בלאק ג’וסמן, נועה ויינשטיין ד”ר 

אסתר גרנט - פסיכותרפיה בתקופה 
פוסט פסיכוטית בגיל העמידה – שילוב 

גישות

פנים-חוץ במעשה הטיפולי
יו”ר, אבי אפרתי

שירלי אילת גרינברג - פסיכותרפיה 
ותהליכי שינוי - על התנועה שבין “פנים” 

לבין “חוץ”
דבורה פלורסהיים - בין פנים לחוץ; בין 

הכלה לדליפה; בין הריאלי לסמבולי ובין 
הקולקטיבי לייחודי -  מטופל ומטפל 

בעתות של טראומה לאומית“
ד”ר גילת קפלן - עולם נעול

טיפול בהורות
יו”ר, ד”ר דרור אורן

ד”ר דרור אורן - טיפול פסיכודינמי 
בהורות

ניצה ריקלין בן אשר - הדרכת הורים 
במסגרת פסיכותרפיה בילד - טיפול 

ב”מטופל בעל כרחו”?
 פרופ’ יהודית הראל, ד”ר חנה קמינר - 

מודל הטיפול הדיאדי החיפאי בטיפול 
בילדים נפגעי טראומה.
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ה-1 לפסיכותרפיה  ישראל  כנס 

“המטפל הטוב?!  הטיפול הנכון?!”

יו”ר הכנס: פרופ’ רבקה יהב.
אבן,  רז  ד”ר  מעוז,  דורית  ד”ר  יו”ר:  המדעית:   הוועדה 
 ד”ר אמיר אזרחי, ד”ר גיא אור, גב’ שירלי אילת גרינברג,
ד”ר  גרזי,  שמואל  מר  אשל,  עפרה  ד”ר  אמיר,  דנה  ד”ר 
 רבקה דוידוביץ, פרופ’ אלעזר ויצטום, פרופ’ חנוך ירושלמי, 

פרופ’ גבי שפלר.
אפרתי,  אבי  מר  רולניק,  ציפי  יו”ר:  המארגנת:   הוועדה 
 גב’ רות ליס, מר אילן מדר, גב’ קלאודיה קוגן, מר מאיר 

קוזארי, פרופ’ שמשון רובין.

בת  לפסיכותרפיה  האופייניות  בסוגיות  יעסוק   הכנס 
 זמננו, באסכולות ובזרמים ההולכים ומתפתחים, מתפצלים 

ומתכנסים, תוך התייחסות לייחודיות בחברה הישראלית.

האיגוד  מזכירת  עם  קשר  ליצור  נא  ובירורים:   להרשמה 

   03-7369051 טל’  גוטנטג,  שוש  גב’  לפסיכותרפיה,  הישראלי 

אוניברסיטת חיפה

2012 ביוני   18-19 ב’-ג’  ימים 

אולם הכט-מליאת פתיחה

11:30-11:45 
11:45-13:15 

13:15-13:45 
14:00-15:30

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

 התכנסות וכיבוד קל
 דברי פתיחה

ברכות

מליאת פתיחה

 הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

 רחבה בצמוד לאולם הכט
 יו”ר הכנס, פרופ’ רבקה יהב

 יו”ר הועדה המדעית, ד”ר דורית מעוז
 סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן

 ראש העיר חיפה, מר יונה יהב
 נשיא אוני’ חיפה, פרופ’ אהרון בן זאב

דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 
פרופ’ שי לין

להיות בתוך ומעבר לעיקרון העונג.
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב,

פרופ’ יורם יובל - מוח, יצריות, היקשרות 
והטיפול הטוב דיו

 ד”ר עפרה אשל - בתהומות ש”מעבר 
 לעיקרון העונג”: מחשבות על היכולת 

להיות בלא-להיות ולשרוד

סובייקטיביות המטפל
 יו”ר, ד”ר דורית מעוז 

ד”ר גבי )גבריאלה( מן - קבלת חלופיות - 
על נפתולי הסובייקטיביות

 קלאודיה קוגן - על שאלת הטוב 
שבאדם- מה בין סופר-אגו לאידיאליזציה

 חיים קפלן - האזנה יוצרת 
בפסיכותרפיה

המטפל הטוב-דיו במצבי אבל ואובדן 
יו”ר, פרופ’ שמשון רובין

 פרופ’ שמשון רובין, ד”ר רות מלקינסון, 
פרופ’ אליעזר ויצטום - על הקשר בין מטפל 

טוב-דיו וטיפול מותאם בעקבות אובדן

הארכיטיפים בטמנוס )מקדש הריפוי( 
היונגיאני

יו”ר, ד”ר אבי באומן
 רות נצר - האמבט האלכימי – מבט יונגיאני 

על יחסי מטפל מטופל
נתנאל פרי - ה”צל” של המטפל

מנחם )נחי( פרי - “המרפא הפצוע”

הכנס: תכנית 
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אולם הכט

08:30-09:15 
09:20-09:30 

09:30-10:00

10:00-11:30



אולם הסנאט

11:30-11:45 
11:45-13:15 

13:15-13:45 
14:00-15:30

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

 הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

 מודלים של הדרכה
יו”ר, פרופ’ חנוך ירושלמי

פרופ’ חנוך ירושלמי - על הדרכה 
והתבוננות רפלקטיבית

 אדר לביא , ד”ר ארנון רולניק – 
 להדריך במאה ה-21 : מהמודל 

הדינאמי לקוגניטיבי 
ד”ר אוריה תשבי - התפתחות עצמי 

מקצועי בתוך קשר: המודל ההתייחסותי 
בהדרכה

טיפול קבוצתי
יו”ר, ד”ר גיא אור

ד”ר רובי פרידמן ואורי לוין - ”כולנו 
 רקמה אנושית אחת חיה” 

יוסי מיץ, דניאל ווייסהוט - קבוצת 
“רכבת” בצבא – הטיפול הנכון?! 

שפות העצמי של המטפל ביחיד 
ובקבוצה 

יו”ר, ד”ר אמיר אזרחי
ד”ר יואב יגאל - מיפוי הנפש - תובנות 

קליניות
ריקי גוטליב - “מבט במראה הפנימית”: 

ממבט משקף למבט יוצר
פרופ’ בנימין מעוז - שפת המבוגרים 

ושפת החולה: הרופא, החולה שלו 
והמחלה
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מצפור רבין

11:30-11:45 
11:45-13:15 

13:15-13:45 
14:00-15:30

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

 הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

טיפול מונחה ראיות
יו”ר , צבי גיל

צבי גיל - ראיות מחקריות ליעילותם של 
טיפולים דינמים

יאיר פלמוני - הפרדוקסליות הגלומה 
בטיפול מונחה ראיות.

 מלי סולן - “הלקוח תמיד צודק” – קווים 
 לדמותו של הטיפול בעידן הפוסט-

פוסט-מודרני

בעקבות הזמן החולף: טיפול במעברי החיים
יו”ר, אהוד בודנר

ד”ר דניאל בקר - מטה-פסיכולוגיה של 
אמצע החיים, האם מחוייב טיפול אחר? 

מטפל אחר? 
 ד”ר יובל פלגי, ד”ר אודי בודנר - 

 התערבות באמצעות קשיבות בבני 
הגיל הרביעי

יעל ברוך - סוגיות של העברה -  נגדית 
בטיפול הדינמי במטופלים מבוגרים-

יותר.

טיפול במאה ה-21: בין מסך מגע לבין 
גלובליות

יו”ר, ד”ר ארנון רולניק
טל ורד, ד”ר ארנון רולניק - רחוק אבל 
קרוב - טיפולים והדרכות מרחוק - על 

פסיכותרפיה במאה ה-21
 ד”ר יונתן הנדלזלץ - תקשורת, 

טכנולוגיה וטיפול - השפעתן של הודעות 
 setting -על ה SMS -דוא”ל ו 
בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

ד”ר אורניה יפה ינאי - “קריירה על ספת 
המטפל”

 ד”ר עפרה אילון - מעבר למילים: טיפול 
 בנפגעי צונאמי בתאילנד באמצעים 

 מטפוריים - גשר על פני פער בין-תרבותי
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חדר 146 - אודיטוריום הספריה )צמוד למכלול(

11:30-11:45 
11:45-13:15 

13:15-13:45 
14:00-15:30

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

 הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

טיפול יונגיאני בילד ונוער: טקסי חניכה 
ואדיפוס כילד
יו”ר, רות נצר

ד”ר מרק בורץ -  גישה יונגיאנית להבנה 
וטיפול בטראומה מוקדמת - האם ניתן 

היה לרפא את אדיפוס כילד?
שמואל ברנשטיין - תפקיד המטפל 

בחברה נטולת טכסי חניכה ומעבר

פגיעות התפתחותיות ורגישות הורית
יו”ר, דניאלה כהן

פרופ’ דב אלכסנדרוביץ - פסיכותרפיה 
וליקויים התפתחותיים

ג’ודי פריידיקמן יעקובי ובטי בלנק ברגר 
- “PDD”, הילד ונוכחות האחר.

מרסיה הניג, אלון רונן - “ביחד ולחוד” 
טיפול קבוצתי לילדים  עם ליקויי קשב 

וריכוז
גליה רבינוביץ - הגנת-יתר “מתמכרת”

 “המטפל הטוב” בגישה 
האינטרסובייקטיבית-ההתייחסותית

יו”ר, ד”ר דנה אמיר
 ד”ר שרון זיו ביימן -חשיפה עצמית של 

המטפל - העמדה ההתייחסותית
אודי רוזנטל - הילכו שניים יחדיו - 

החשיבות והיתרון של עבודה דינמית 
מתוך היכרות מעמיקה עם מספר גישות 

אנליטיות.
 ד”ר עדו פלג - בין דיכוי לחופש והכרה 

אנליטית - הקבוצה מנקודת מבט 
התייחסותית 
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יום ג’ // 19.6.2012

מצפור ע”ש עופר

11:00-11:15
11:15-12:45 

12:45-13:15 
13:30-15:00 

15:00-15:15
15:15-16:45 

16:45-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב

הפסקת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום:

גופניות ואבולוציה במרחב הטיפולי
יו”ר, רותי ליס

מיכל ריק - גוף הידע - גופניות המטפל 
כבסיס לעבודת עומק אנליטית

דפנה צור - אבולוציה, לא מודע, מודע 
ועצמי – הקשר ביניהם ויישומם בקליניקה

פסיכותרפיה בצבא
יו”ר, שירלי אילת גרינברג

- פסיכותרפיה במשרדו הצ-  מאיה שטיין
באי של הקב”נ )קצין בריאות הנפש( בצה”ל

רינת קרטר, ד”ר ירון עלימה - טיפול 
פסיכולוגי בצוותי אוויר 

עמית פל - הפרעות קשב וריכוז בצבא 
– בחירת הטיפול הנכון וסוגיות בדבר 

המטפל הטוב דיו

טיפול זוגי באוריינטציה פסיכואנליטית
יו”ר, אילן מדר

 ד”ר חני מן שלוי -  שלוש יישויות: 
 התפתחות רגשית משולבת של הזוג 

 והקשר 
 יהודית שם טוב - פסיכולוגית העצמי 

ויישומה לטיפול זוגי
 דורית נוי-שרב - המטפל הזוגי הטוב 

 דיו – שילוב רעיונותיו של וויניקוט 
בגישת האימאגו

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
 ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים 

המרובים של  המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
 פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב

המרכז הקליני

15:30-15:45 
16:00-17:30

18:00

19:30-21:30

הפסקת קפה
III מושב 

קוקטייל וסיור מודרך 
 במוזיאון הכט

סיורים באתרי 
תיירות ייחודיים בחיפה

נרטיב ומנטליזצייה בחולי וטראומה
יו”ר, ד”ר רז אבן

פרופ’ טוביה פרי, מרדכי גופמן, זהר 
וידן, טלי וישנה - שיקום הנרטיב – טיפול 

אינטגרטיבי בנפגעי טראומה
 שרון חביב פלגי - ״לא אירא כי אני 

 עימדי״ - טכניקה טיפולית לשינוי 
מנטליזציית הטראומה

ד”ר אביבה אייזנברג - בעקבות הזמן 
האבוד: עוגיות מדליין מתוקות ומרירות 

בפסיכותרפיה עם חולי סרטן .
ד”ר מירה אציל - התערבות-בזק בעת 

משבר  מחלה. מודל רב תודעתי לפיתוח 
אינטליגנציה בריאותית. 
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אולם הכט-מליאת פתיחה

רחבה בצמוד לאולם הכט
המנעד הטיפולי: התהוות בעולם מורכב

יו”ר, ד”ר דורית מעוז
 ד”ר מיכאל שושני - כיום אני פחות או יותר 

 מי שהנני: על תהליך התהוותו של אדם 
ופסיכואנליטיקאי

 ד”ר יוסי טריאסט - “המטפל הטוב”
 ב”עולם רע” – הרהורים על “כוחות הכבידה” 
של השיח הטיפולי והשלכותיהם על תפיסת 

תפקידי הטיפול בעת הזאת 
פרופ’ גבי שפלר - המטפל הנכון, הטיפול 
הנכון- ליבה ומהותה של מקצועיות אתית 

בפסיכותרפיה

על החיוניות
יו”ר, שמוליק גרזי

 שמוליק גרזי - אתה ראשון, המטפל, היכנס 
אל הזרם.

עירית המאירי ולדרסקי - מהיעדר חיוניות 
לחיוניות: אפשרות לטרנספורמציה. 
חגית אהרוני - השבה והשבה נגדית

מקהלת רבים וקול יחיד
יו”ר, ד”ר שמעון קורניצר

ד”ר דנה אמיר - שפה וספה
 ד”ר ניצה ירום - למצוא את קולו האבוד 

של המטפל הפסיכואנליטי
 ד”ר רוברטו מיטלפונקט - המטפל של 

ארבעים - אלף שעות טיפול

 התהוות העצמי המטפל- 
אינטימיות, בדידות ואמפתיה

יו”ר, ד”ר רבקה דוידוביץ אפשטיין 
ד”ר אבי באומן - התגבשות העצמי המטפל   
 ד”ר קובי סגל - בדידות ואינטימיות בתהליך 

האינטגרציה של העצמי כמטפל
 ד”ר אלינער פרדס - פרדוקסים בתהליך

גיבוש העצמי האמיתי כמטפל

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים המרובים 

של המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
 פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב

08:30-09:00 
09:00-11:00 

11:00-11:15 
11:15-12:45

12:45-13:15 
13:30-15:00

15:00-15:15
15:15-16:45

16:45-17:00
17:00-18:30

 התכנסות וכיבוד קל
 מליאה

 הפסקת קפה
I מושב

הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב

הפסקת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום: 



אולם מצפור רבין

11:00-11:15
11:15-12:45 

12:45-13:15 
13:30-15:00

15:00-15:15
15:15-16:45

16:45-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
I מושב

הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב

הפסקת קפה
 מליאת סיום - אולם הכט

 ברכות
דברי סיכום

CBT  טיפול, הערכה ומחקר בגישות
יו”ר, פרופ’ יונתן הפרט

פרופ’ יונתן הפרט - מהו התפקיד של 
הברית הטיפולית בטיפול קוגניטיבי-

התנהגותי בהפרעת פאניקה? התייחסות 
קלינית, תיאורטית ואמפירית.

 מיכל ויס - התפתחות הברית הטיפולית 
 בטיפול CBT בהפרעת פאניקה: הדפוס 

 העולה ה”משונן” והקשר שבין מהלך 
הטיפול והברית הטיפולית.

יוגב קיויתי - הברית הטיפולית, מנקודת 
מבטו של המטופל, מנבאת הצלחה 

והתמדה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי 
בהפרעת פאניקה ואגורפוביה.

 תמי עישר - הערכה התנהגותית 
C.B קוגניטיבית באמצעות מודל

פסיכותרפיה: מרכיבים ושילוב
יו”ר, ד”ר צופי מרום

דן כהן, יששכר עשת, ד”ר ארנון רולניק 
- יסודות “הגישה המאחדת”: התערבויות 

קוגניטיביות התנהגותיות לשילוב בכל טיפול
אביעד גוטמן, ד”ר חסינטו  ענבר - טיפוח 

תקווה בקרב מתמודדים עם הפרעות 
נפשיות קשות 

עפרה מירון ליכטר, ד”ר ניר עישר - מין 
 שאינו במינו?! שילוב טיפול קוגניטיבי-

התנהגותי בתוך הטיפול הפסיכו-דינמי

היפנוזה, טיפול פרדוקסלי והתמקדות
יו”ר, יוסי מאירסון

 יוסי מאירסון - פסיכותרפיה היפנוטית - 
 השיבה של ההיפנוזה לחיק 

הפסיכותרפיה, כתשתית טיפולית כוללת 
להגשת עזרה נפשית

  ד”ר יוסי סורוקה  - התערבות 
פונקציונאלית שמטרתה להשיג שינוי 

באופן הקצר והיעיל ביותר
שאכטר דן -  פסיכותרפיה בגישת 

)Focusing( ההתמקדות
אילת אדר דה פיצ’וטו – התמודדות עם 

 טראומה כמטפלת וכמטופלת במגוון 
שיטות עכשוויות  כולל  EMDR, ממוקדות 

ומשפחתיות

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
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אולם הסנאט

11:00-11:15
11:15-12:45 

12:15-13:15 
13:30-15:00

15:00-15:15 
15:15-16:45

16:45-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב 

 הפסקת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום:

טיפול בפוסט טראומה
יו”ר, ד”ר אופיר לוי

ד”ר אופיר לוי - טיפול באמצעות רכיבי 
המושג “תופעת התקווה” בנפגעי פוסט 

טראומה כרונית
פרופ’ מולי להד ומיקי דורון - “מעבר 

לטיפול קוגניטיבי התנהגותי” מודל 
 ממוקד ודינאמי לטיפול בהפרעות 

חרדה ופוסט-טראומה
ד”ר חביאר סימונוביץ - טיפול מותאם 

אישי Taylor made במשברים וטראומות

הטוב, האמיתי, והעצמי
יו”ר, קלאודיה קוגן 

 ד”ר עמית פכלר -  המטופל המַרצה 
והמטפל המרוצה: אמיתי וכוזב בשעה 

הטיפולית
רן לוי - המטפל הטוב בעקבות לוינס וביון

מאיר קוזארי - זוועות ונפלאות של 
העצמי

על חולמים וחלומות
יו”ר, ד”ר מיכה אנקורי

ד”ר מיכה אנקורי - פסיכותרפיה לנוכח 
הבדידות הקיומית של תקופתנו 

 בתיה ברוש פלמוני - החלום: להפוך 
את הנעדר לנוכח

ד”ר יעקב באומגולד - חלומות שכיחים 
ואהובים

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
 ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים 

המרובים של  המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב
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11:00-11:15
11:15-12:45 

12:45-13:15 
13:30-15:00 

15:00-15:15
15:15-16:45 

16:45-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
I מושב 

 הפסקת צהריים
II מושב

הפסקת קפה
III מושב

הפסקת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום:

טיפול זוגי באסטרטגיות מובנות 
יו”ר, דורית נוי-שרב

 ד”ר תמר זהר הראל, ליאורה גרינהאוס - 
 התפתחויות קונספטואליות וקליניות 

בגישת האימגו לטיפול זוגי 
ד”ר שרה איוניר - הדיאלקטיקה של 

התוך אישי והבין אישי בקונפליקט הזוגי 
כמוקד הריפוי

טלי אהרני וד”ר ענת גילת - סאטיר 
STST בפנים חדשות: מודל 

 Satir Transformational Systemic(
)Therapy

בין הכיסאות או בתוך המערכת
יו”ר, ד”ר ערד קודש

 זהורית שמחון אסולין - קופת החולים 
 כשלישי בתהליך הטיפולי הפסיכודינמי- 

הזדמנות או מכשלה בטיפול
רויטל ברנט - מקומה של הפסיכותרפיה 

 הפסיכודינאמית במסגרת קופת חולים
ד”ר טלי שימקין - פסיכותרפיה בעברייניות 

מרמה- גילוי האמת או שחזור הכזב? 

טיפול מותאם תרבות
יו”ר, ציפי רולניק

 ענת בן דב-קראוז, פרופ’ נחמי באום 
וד”ר גילה לנדאו - פסיכותרפיה עם 

מטופלים מברה”מ לשעבר
נועה ויינשטיין - טיפול מותאם תרבות עבור 

נשים עולות נפגעות אלימות מברה”מ
ד”ר רוני סרור - המפגש הערבי היהודי 
בחדר הטיפול: רגישות תרבותית אינה 

מספיקה. 

 פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
 ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים 

המרובים של  המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
 פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב
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חדר 146 - אודיטוריום הספריה )צמוד למכלול(



חדר 725 -בנין ראשי

15:00-15:15 
15:15-16:45

16:45-17:00

17:00-18:30

הפסקת קפה
III מושב 

הפסקת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום:

טיפול באוכלוסיות דתיות-חרדיות
יו”ר, ד”ר חנה מן

 ד”ר אסתר הס - חומת גן העדן: 
 על מורכבותה של פסיכותרפיה 

 פסיכואנליטית בקהילה החרדית.
ד”ר חנה מן - הכשרת רבנים

נאוה סגל גולדנצייל, שרה מצר - לא 
טוב היות המטפלת לבדה - נעשה לה 

עזר כנגדה קו-תרפי’ה לאור פסיכולוגית 
העצמי.

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים המ-
רובים של  המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב
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חדר 722 -בנין ראשי

15:00-15:15 
15:15-16:45

16:45-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
III מושב 

הפקסת קפה
מליאת סיום - אולם הכט

ברכות

דברי סיכום:

“בדרך אחרת”
יו”ר, שימי תלמי

 טל-לי אביב כהן - בתוך המשולש: 
מטפל מטופל וסוס

 הגר דרור מלניאק - שבעת מאפייני 
 המטפל הטוב - לפי גישה 

אנתרופוסופית בפסיכותרפיה
 נטלי תורג’מן - ריבוי זהויות בחדר 

הטיפול: מה קורה כשפסיכואנליטיקאי 
מטפל ביוצר תיאטרון?

ד”ר שולה פיורה - פרקטיקה בפסיכות-
רפיה דרך דמויות ספרותיות בקבוצה

פנים רבות למטפל הטוב ולטיפול הנכון
יו”ר, פרופ’ רבקה יהב

ח”כ ד”ר רחל אדטו
 ד”ר שלמה מנדלוביץ - העצמי-ים 

המרובים של  המטפל: מרחב, תוכן, סדר.
פרופ’ עמנואל ברמן - מי ראוי להיות 

פסיכותרפיסט
ד”ר דורית מעוז, פרופ’ רבקה יהב

חופשית,  בכנס  המושבים  בין   הבחירה 
אין צורך ברישום מראש למושבי הכנס.

חנייה באוניברסיטת חיפה בהצגת ההזמנה לכנס

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית:

מדרום: קווים 46 ו-146 ממרכזית חוף הכרמל.

מצפון: קווים 146 ו-141 ממרכזית המפרץ.

הסעות ממרכזית המפרץ וממרכזית חוף הכרמל 

ובחזרה בהרשמה מראש
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האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה )ע”ר(

ת.ד. 926 קרית אונו 55108 | טל: 03-7369051 | פקס: 153-3-7369051

 iapsych@013net.net  :דוא”ל | www.israpsych.org :אתר

 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 פסי

כותרפיה, 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; האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי 
ולחקר הסובייקטיביות; בית הספר לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית במכללת סמינר 

הקיבוצים; המכון הישראלי לפסיכואנליזה יונגיאנית; החברה היונגיאנית הישראלית 
החדשה; המסלול לפסיכותרפיה דינאמית זוגית, תל אביב; 

בהשתתפות:


