
 כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה – ״שיחות״

 :שלישישמח להזמינכם לכנס "שיחות" ה

 

 על טראומה ותקווה תשיחו

 
 לינק לנרשמים יישלח בסמוך למועד הכנס –כנס ב"זום" ה

 

 21:30 –  19:00בספטמבר,  7שני, יום 

 14:30  –  08:45בספטמבר,  8יום שלישי, 

 

 

 הכנס ייערך ב"זום". וההנחיות מכך,  בשל מגיפת הקורונה

  

 :בחרנו הפעם במתכונת של "ערב ויום"

 

 8.9.2020 ג׳ ושש הרצאות נוספות ביום 7.9.2020 ב׳ שתי הרצאות פתיחה ביום

 

 יה עם החומרים הרבים והמגוונים שיוצגו בכנס. ימבנה זה יאפשר מרחב של למידה ושה

 

 יעסוק השנה בטראומה ותקווה.  "שיחות"  שלהשלישי  הכנס השנתי 

ימים אחרים, במובן מסוים עולם אחר. רצה הגורל ומאורעות החודשים האחרונים חידדו מושגים   – 2020נושא הכנס נבחר בינואר 

 צפוי.-טראומה, מחד, ותקווה, מאידך, באופן מטלטל, כאוב ובלתי  –אלה 

,  יהםגוון משמעויותי לשמש כמקום של חשיבה, לימוד והרחבת הדעת במושגים אלה עצמם, על מ  הן ,היינו רוצים שכנס זה יוכל

 התיאוריות העוסקות בהם והיישומים הקליניים הנגזרים מהם והן להוות תרומה נוספת 

 במאמץ המתקיים בימים אלה לחשוב, לחוות ולהתמודד עם העולם שבו אנו חיים.  

. 

 21:30 –  19:00בספטמבר:  7יום שני, 
 
 כנית ות
 

  ד"ר בעז שלגימנחה הכנס: 
 

  מושב ראשון - 20:15 - 19:00
 

 . המשגה, מחקר, וכיוונים עתידיים ית:תטראומה נפשית והפרעה פוסט טראומ שלו: הפרופ' ארי
 

  פרופ' דני חורש :יו"ר

 שרה פרידמן פרופ'יוסי טמיר, מתדיינים: 

 
 מושב שני - 21:30 - 20:15

  



 י והמודל  תאבל טראומ :רות מלקינסון, פרופ' שמשון רובין ד״רפרופ' אלי ויצטום, 

  הערכה מחודשת לקשר עם דמות הנפטר וסיפור המוות - מסלולי לאובדן ושכול-הדו

 פרופ' רבקה יהב יו"ר:

 

 
 המעשה הטיפולי  –"לדעת טראומה"   14:30 –  08:45 - בספטמבר 8יום שלישי, 

 

חמש הרצאות שבהן יציגו מיטב התיאורטיקנים והקלינאים העוסקים   -הראשון    ומשני חלקים: חלקהיום השני בנוי  

 גישתם.  קרונותע בטראומה את עיקר

   עם הקהל.דקות  15של דיון  יהדקות, ולאחר 30כל הרצאה בת 

לאומי - ןארגון הסיוע הבי , מקיםסאם דאודעד"ר יארח את של היום, והשלישי של הכנס כולו, השני  וחלק

Humanity Crew ד"ר רינה לזר, בשיחה עם.   

 
  בספטמבר 8, יום שלישי, תוכנית

 
  הרצאה ראשונה – 09:30 – 08:45

 
 טראומה ונרקיסיזם: שני כוחות משיכה בטראומה: ד"ר שמואל גרזי

 
 יוסי זלץיו"ר: 

 
 

  הרצאה שנייה – 10:15 – 09:30
 

ית: האם נוכל לנצח תטיפול בחשיפה ממושכת בהפרעת דחק פוסט טראומ :אקסלרוד ד"ר ניצה נקש

   ?PTSD -במלחמה ב

 ד"ר לאה שלףיו"ר: 
 
 

 הפסקה – 10:30 – 10:15
 
 

  הרצאה שלישית – 11:15 – 10:30
 

  י וכמרחב התקווהתהמפגש הטיפולי כשדה טראומ –היפוכו של אחד ד"ר צביה זליגמן: 

 ונפגעות טראומה מינית ממושכת בילדותבטיפול בנפגעי  

  

 לאור-יו"ר: ד"ר לוסיאן טצה

 
  הרצאה רביעית – 12:00 – 11:15

 
 מטראומה לצמיחה  – EMDR therapy ד"ר אודי אורן:

 
 יו"ר: ד"ר עופר פלד 

 
 



 הפסקה – 12:30 – 12:00
 
 

  הרצאה חמישית – 13:15 – 12:30
 

  שפת גילוי העריותהכפילות הממאירה של דנה אמיר:  פרופ׳
 

 ה גייטינינמריאד"ר  יו"ר:
 
 

 "נעשה ונשמע"  –לגדול מתוך טראומה  - חלק שלישי :14:30 – 13:15
 

חלק זה של הכנס יוקדש לשיחה עם ד"ר עסאם דאוד, מייסד ארגון הסיוע הבין לאומי   :שיחה עם ד"ר עסאם דאוד

Humanity Crew השיחה תעסוק בדרך שעבר ד"ר דאוד, החל מהמפגש הראשוני עם פליטים סוריים בחופי לסבוס .

 . Humanity Crew - , כחלק מצוות שנקרא לסייע להם, ועד להקמת הארגון שהוא עומד בראשו2015-ב

 
 ד"ר רינה לזר משוחחת:

 
 

 ₪ 90להרשמה בסך 
  לחץ כאן   

 
 ₪ 60להרשמה בסך  

  למנויי "שיחות", סטודנטים, מתמחים וגימלאים 
 לחץ כאן 

 
 

חיה מלינוביץ,  ד"ר יוסי מיכאלי, ד"ר שרון זיו ביימן, לילך הראל, פרופ' אליעזר ויצטום, יוסי זלץ,  :ועדת ההיגוי

  ד"ר בעז שלגי, ורד שלו.  , ד"ר מירב רוטפרופ' רבקה יהב, 
 

  
 נשמח לראותכם!!!

 
 

 

 

 
  על המרצים וההרצאות:

 
פסיכולוג קליני מומחה, פרופ' חבר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ראש המעבדה פרופ' דני חורש:  

י, טראומתלחקר טראומה ודחק במחלקה. מחקריו עוסקים בזיהוי של גורמים הקשורים בפגיעות וחוסן אל מול דחק 

-ת השתלמות הפוסטיזציה משנית וטראומה בתוך המשפחה. פרופ' חורש ביצע אטראומתובתהליכים הקשורים ל

שלו אחד ממדריכיו ומוריו, והשניים שיתפו   ה(, שם היה פרופ' אריNYUיורק )-דוקטורט שלו באוניברסיטת ניו

  פעולה במחקר ובכתיבה.

 

https://pay.tranzila.com/sihot/Ujl3Uy9sNHFjalRtSkNzNU1TS2J6QT09
https://pay.tranzila.com/sihot/Ujl3Uy9sNHFjalRtSkNzNU1TS2J6QT09
https://pay.tranzila.com/sihot/Ujl3Uy9sNHFjalRtSkNzNU1TS2J6QT09
https://pay.tranzila.com/sihot/cnlNZ051QmcwbFlXRWtodDV0TXhLZz09


פרופסור אריה שלו הוא פסיכיאטר וחוקר קליני אשר התמחה בביה״ח גהה בפתח תקווה, ' אריה שלו: פ פרו

אביב, פעל כקלינאי וחוקר בביה״ח  -תל ׳לפסיכותרפיה באונ  תוכניתידי ה-הוסמך כפסיכותרפויט ומדריך על

אלי  ניהל את המחלקה הפסיכיאטרית בביה״ח הדסה, עמד בראש האיגוד הישר האוניברסיטאי הדסה בירושלים,

  לפסיכותרפיה ואח״כ בראש האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית, יזם וייסד, יחד עם חברו אלי חן ז״ל, את

  שלו פרסם  סור מדעי בשלושים שנותיו הראשונות. פרופה כוכתב העת הישראלי לפסיכותרפיה והיה עור ״שיחות״

הוראה שעיקרם ההפרעה הפוסט עיון וי מאמרים מחקריים בעיתונות מדעית מובילה וכן פרקים בספר 200 מעל

שלו   סורית. בשמונה השנים האחרונות הצטרף כחוקר בכיר לביה״ס לרפואה של אוניברסיטת ניו יורק. פרופטראומת

 והטיפול  לאומיים רבים, עמד בראש קבוצות מחקר מובילות בנושא הטראומה הנפשית-ןזכה במענקי מחקר בי

  חיים, והעמיד תלמידים רבים.-מפעלעל פעילות מדעית מובילה ו, זכה בפרסים על בתוצאותיה

 050X-9425-0001-https://orcid.org/0000ראה  יולסקירת עבודות

 : קריאה מומלצת
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 מחקר, וכיוונים עתידיים. המשגה,  טראומה נפשית והפרעה פוסט טראומתית:על ההרצאה: 

 

המושג טראומה נפשית מפתה בפשטותו הלשונית וכך מסתיר עולם שלם של התלבטויות, סתירות, דרכים שהובילו  

התקדמות איטית לתובנות וטכניקות טיפוליות חדשות. בהרצאה זו אדון במורכבות  יחד איתם לשום מקום, ו

תוך סקירת  -ית תההפרעה הפוסט טראומ –ת של מושג זה התיאורטית והיישומית של הנגזרת הקלינית העיקרי

לתאר ולהבין את התפתחות ההפרעה הקשה הזו,  –מוצלחים וכושלים  –חידושים מחקריים ומתודולוגיים וניסיונות 

דיאגנוסטיים, מנגנוניים,  -מדים תיאורייםימנגנוניה והגורמים המחוללים אותה. בהרצאה אסקור, בזה אחר זה, מ

 - כושלים לרוב - תוך הדגשת ההתנגשות בין ניסיונות ,יתת וטיפוליים של חקר ההפרעה הפוסט טראומסיבתיים, 

תופעה זו ובין מהותה המורכבת. לבסוף אדון במתח בין ידע שנרכש במחקרים על קבוצות  מדיילפשט את מ

ההרצאה מסתמכת, ותביא   לגשר עליו ולהכיל אותו. בדרכיםההתבוננות היחידנית של המטפל ולבין ואוכלוסיות 

מטופלים ומתוך  מפגשים עם י בו פעלתי בעשורים האחרונים מתוך תיאורט-קליני-דוגמאות, מתוך העולם המחקרי

   קריאתי את עבודותיהם של אחרים.

 

, כולל מציאות  PTSD -התערבויות ל  בר אילן. חוקרת  'בית הספר לעבודה סוציאלית, אונ שרה פרידמן:  פרופ׳

   מדומה והתערבות מוקדמת.

 

 פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה ומדריך, החברה הפסיכואנליטית בישראל. יוסי טמיר:

 

  ביה״סתחומי, ראש ביה"ס לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, -ןראש המרכז הקליני הבי פרופ' רבקה יהב:

 לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.  

  

https://orcid.org/0000-0001-9425-050X


אמריטוס לפסיכיאטריה בחטיבה למדעי   סורפסיכיאטר, פסיכותרפיסט וסופר, פרופ פרופ' אליעזר ויצטום:

 שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה.  ,לאומי לחקר אובדן-ןהבריאות באוניברסיטת בן גוריון וחבר במרכז הבי

 

שכול  ,לאומי לחקר אובדן-ןמרכזת תחום ההכשרה במרכז הבי ,עובדת סוציאלית קליניתרות מלקינסון: ד״ר 

   .-REBTנהלת את המרכז הישראלי מיטרא"ה ללימודי  וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה ומ

 

לאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי -ןפסיכולוג קליני, מייסד וראש המרכז הביפרופ' שמשון רובין: 

למדעי   בביה״סאמריטוס  סורלימודי פסיכולוגיה פסיכואנליטית" ופרופ  - באוניברסיטת חיפה; יו"ר של "זרמים

 הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה; פרופ' לפסיכולוגיה במכללת עמק יזרעאל.

 

הערכה מחודשת לקשר עם דמות  -מסלולי לאובדן ושכול -אבל טראומתי והמודל הדו ההרצאה: על

   הנפטר וסיפור המוות

( הם נושאים שמאתגרים את עולם (traumatic bereavementי תאבחון וההתערבות בעקבות אבל טראומ

(. בפאנל זה, נתייחס לשאלות הקשורות לאבחון, 2016הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה )רובין, מלקינסון וויצטום, 

לפגוש   מדידה, והתערבות במטרה להציע מתווה קונספטואלי הערכתי וטיפולי כדי לקדם את התקווה של מטופלים

 יאורטי ומחקרי, ואח"כ התייחסות קלינית וניתוח מקרה. חיים מלאים לאחר אסונם. נציג רקע ת

. הוצאה לאור: אוניברסיטת  הפנים הרבות של האובדן והשכול( 2016רקע: רובין, ש., מלקינסון , ר. וויצטום, א. )

 חיפה ופרדס.  

 

יועץ  .תיפסיכולוג קליני מדריך בכיר, פסיכותרפיה והדרכה בתחומי הטיפול הפרטני, הזוגי והקבוציוסי זלץ: 

מרצה, מדריך ומנחה סדנאות בתחומי ההתמודדות עם מעברים,   .בתחומי בריאות הנפש לגופים וארגונים שונים

ארגון עוסק ב .יו"ר איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל .אירועים ומצבי לחץ, מצבי משבר, חירום וטראומה

 ויו"ר הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית.לשעבר חבר  והשתלמויות מקצועיות, כנסים, ימי עיון

פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריך   ד"ר שמואל גרזי:

 לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה. בבתיה״ס 

 טראומה ונרקיסיזם: שני כוחות משיכה בטראומהעל ההרצאה: 

בהרצאה זו יעשה ניסיון להבחין בין חוויות קשות   נרדף לכל חוויה שיש בה קושי.מושג הטראומה הפך להיות שם 

ועל כן לא נותרה  ית הנפש קרסה,תיות. בחוויה הטראומת לבין חוויות טראומ  , ’impingements‘  -חסך ו  כפגיעות,

 להתאחות, ומעטפת בה עדות לחוויה שהפכה להיות חור ריק. במצב זה נוצרו שני כוחות משיכה: החור עצמו המבקש  

המבקשת לתת משמעות לטראומה וליצור חוויה של חיוניות והמשכיות.  ,עין מסגרת נרקיסיסטיתמהחור המהווה 

המנסה   ,ת זו, כניסיון לתאר את מה שלא ניתן לתארו. הפסיכותרפיהּואהאמנות העוסקת בטראומה נראית, מנקודת ר  

 "נרקיסיזם של חיים".  י בעזרת מעטפת שלתר הטראומלטפל בטראומה, נתפסת כאן כניסיון להכיל את החו

בשירות קבע בצה"ל כקצינת בריאות הנפש,   השנ  20עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית. במשך    ד"ר לאה שלף:

חיילים: גורמי סיכון הבתפקידה האחרון שימשה כראש ענף פסיכולוגיה בחיל האוויר. חוקרת בעיקר את אוכלוסיית 

  וחוסן לתחלואה נפשית, התאבדות ומניעה.

   .תל השומר –שיבא ביה״ח  ב , מנהלת מרפאת דרור לטיפול התנהגותי קוגניטיבי :אקסלרוד   ד"ר ניצה נקש



 

 טיפול בחשיפה ממושכת בהפרעת דחק פוסט טראומתית: האם נוכל לנצח במלחמה  על ההרצאה:

  ?PTSD -ב
י וגורמת לפגיעה קשה בתפקודו של האדם  תהפרעה המתפתחת בעקבות אירוע טראומ  א ית הית טראומ-הפרעה פוסט 

ית  תשנמצאו יעילים בהפרעת דחק פוסט טראומהטיפולים  .ולמצוקה קשה. פעמים רבות הפרעה זו קשה לטיפול

וטיפול אימון  Cognitive Processing Therapy  ,EMDRכדוגמת ,כוללים טיפולי חשיפה, טיפולים קוגניטיביים

פרוטוקול מסוג חשיפה  ואאחד מהפרוטוקולים של טיפולי חשיפה ה .Stress inoculation trainingחיסון לדחק 

פואה וחבריה מאוניברסיטת פנסילבניה. הטיפול בחשיפה  עדנה  ידי  -פותח עלשProlonged Exposure PE   ממושכת

יים,  ת טראומ-לטיפול בהורדת סימפטומים פוסט "Gold Standard" נחשב כיום ברחבי העולם כ (PE) ממושכת

ונים  חרדה, דיכאון, כעס ואשמה בנפגעי טראומה. יעילותו נבדקה והוכחה במחקרים מבוקרים רבים, במקומות ש

מסביב לעולם. הטיפול נבדק ויעילותו הוכחה בקרב אוכלוסיות מבוגרים, בני נוער וילדים, ובסוגים שונים של  

ית בילדות, פיגועי טרור, מלחמות, תאונות דרכים,  זטראומה כגון: תקיפה מינית ולא מינית, התעללות מינית ופי

 .תאונות עבודה ועוד

 ית, את שלבי הטיפול  תשי להבנת התפתחות הפרעת דחק פוסט טראומבהרצאתי אתאר את תיאורית העיבוד הרג

 מחקרים עדכניים וחשובים בתחום.   תסקיר תןעם הדגמות מטיפולים וא PE -ב

 

האגודה   -פסיכולוג קליני בכיר, מדריך מוסמך ופסיכולוג חינוכי מומחה. יו"ר משותף של איט"ה  ד"ר עופר פלד:  

קמפוס לב השרון,  פרט, משפחה, קהילה קמפוס רעננה,  CBT-הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי. מנהל ביה"ס ל

תרפיה רעננה, להכשרת מטפלים מנהל המרכז לסכמה  וקמפוס מקוון להכשרת מטפלים בילדים ומבוגרים.

  ISSTג'רזי, בהנחיית דר' ג'פרי יאנג וונדי בהרי, נשיאת -לאומית לסכמה תרפיה ניו-ןבוגר התוכנית הבי ומדריכים.

  לשעבר. מרצה, מדריך ומטפל בילדים ומבוגרים. קליניקה פרטית ברעננה.

 

ישראל, והנשיא  – EMDR. יו"ר עמותת EMDR senior trainer -פסיכולוג קליני ורפואי ו ד"ר אודי אורן:

, ומנהל של חברת  EMDR-. מנהל שותף של המרכז הישראלי לEMDR Europe Associationלשעבר של 

iMotion Wellness Solutions  בעל קליניקה פרטית ברעננה, מעביר סדנאות .EMDR   בארץ ובעולם, ולאחרונה

   , תיאוריה, יישום, סיפורי מקרה".21-הפסיכותרפיה של המאה ה - EMDRערך עם דורית סגל את הספר "

 

 מטראומה לצמיחה –  EMDR Therapy  על ההרצאה:

 

כרונות לא מעובדים על  י בהשפעותיהם השליליות של ז אוריה המתמקדת ימתבססת על ת EMDR therapy-גישת ה

קשיים בתחומי בריאות הנפש, בריאות הגוף, ותפקוד  גווןייות. השפעות אלו כוללות מתאנשים שחוו חוויות טראומ

כרון י( מדברת גם על מערכת הזThe Adaptive Information Processing Modelאוריה )יכללי. אותה ת

אוריה והן יהן בת ,ית. ההרצאה תעסוקתטראומ-סיס להתפתחות בריאה ולצמיחה פוסטומערכת עיבוד המידע כב

הן בהבנתה   ,מייצגת  EMDR-בעבודה הקלינית, ותתייחס גם להשפעת משבר הקורונה על מטופלים וטיפולים. גישת ה

, ואמונה רפיה, בסיס מחקרי מוצקתשילוב של המיטב הקיים בעולם הפסיכו ,אורטית והן בעבודתה הקליניתיהת

 עמוקה ביכולתם של מטופלים שחוו טראומות להתגבר על השפעותיהם ולצמוח. 

 

פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, ראש הענף הקליני במחלקת בריאות הנפש בצה"ל. מורה לאור: -ד"ר לוסיאן טצה

 אביב.  -בתוכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל

 

לטיפול בטראומה מינית במערך   ״לטם״פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנהלת מרכז ד"ר צביה זליגמן: 

תחומי ללימודי טראומה בנט"ל.  -ןאביב ובמרכז הבי-אוניברסיטת תלאביב. מלמדת ב-הפסיכיאטרי במרכז הרפואי תל 



כותבת על טראומה ודיסוציאציה. ערכה יחד עם פרופ' זהבה סולומון את הספר "הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי עריות"  

 ועם דר' עפרה אשל את הספר "היה או לא היה: כשצללים של פגיעה מינית עולים בטיפול". 

 

 המפגש הטיפולי כשדה טראומתי וכמרחב התקווה  –היפוכו של אחד  ההרצאה:על 

 בטיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית ממושכת בילדות 

בהרצאה זו אדבר על המפגש כזירת הפגיעה המינית וכזירת ההשמדה של ההיות, כאשר הפוגע משתמש באופן ממאיר  

אציע שהמפגש הטיפולי חוזר לאותה זירה מתוך אותה כמיהה  ורוך.רבה יבכמיהה של הילד לחיבור, משחק, ק

זמנית בלתי נלאה, מחזיר את הדיאדה הטיפולית שוב ושוב אל אותם מחוזות של -אך באופן מפתיע, ובו  ,לחיבור

כדי להיענות אליה )לאותה תשוקה( הרי קלקול. למרות התשוקה שלנו להציל את המטופל ולייצר איתו קשר חדש, 

שן. מתוך הסתבכות זו תיווצר  עלינו "להניח עליה רגל ולרמוס אותה" )כדברי ארי דה לוקה( ולהסתבך בי   יהיה

 -זוהי תקווה שמתגלה מתוך המפגש, מתוך יחסי הגומלין בין הנפשות, מתוך ההפיכה של המפגש הממאיר  תקווה.

  לחוויה בשניים שמשיבה חיים. 

 

לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,    יה״ספסיכולוגית קלינית. רכזת אקדמית, מורה ומדריכה בב ד"ר מריאה גייטיני:  

לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, החוג לפסיכולוגיה,  ה״ס הפקולטה לרווחה ובריאות אוניברסיטת חיפה, מורה בבי

״ בתוכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה  פורצי דרכים -אוניברסיטת חיפה ובמסלול ״הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

 אביב. מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה.-לרפואה אוניברסיטת תל

 

קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, פרופסור מן   פסיכולוגית: דנה אמיר פרופ'

תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה, משוררת, מסאית וחוקרת ספרות.  -המניין וראש מסלול הדוקטורט הבין

ר שישה כתב עת לפסיכואנליזה" מטעם מרכז פרויד, האוניברסיטה העברית. הוציאה לאו  –עורכת ראשית של "מארג  

תהום  ״(, 2016;ראוטלדג', 2008)מאגנס,  ״על הליריות של הנפש״ספרי שירה, ממואר אחד וארבעה ספרי עיון: 

)רסלינג,    ״וידויי מסך״(,  2018; ראוטלדג',  2018)מאגנס,    ״להעיד על העדים״(,  2014; קרנק,  2013)מאגנס,    ״שפה

  ות אור בהוצאת אפיק.(. ספר מסות פרי עטה בשם "אבני ריחיים", עומד לרא 2020

(, פרס ראש 2011לאומי ע"ש טסטין )-ן(, הפרס הבי2006(, פרס בהט לספרי עיון )1992) כלת פרס אדלר לשירה 

(, פרס 2013לאומית )-ן (, פרס סצ'רדוטי מטעם ההתאחדות הפסיכואנליטית הבי2012הממשלה לסופרים עבריים )

( ופרס היימן מטעם  2017לאומי לחינוך פסיכואנליטי )-ןם הבי(, פרס הפורו2013אקו"ם לשירה ע"ש נתן אלתרמן )

זכתה בפרס החוקרת הבכירה מטעם חבר הנאמנים   2020(. בשנת 2017לאומית )-ןההתאחדות הפסיכואנליטית הבי

  אוניברסיטת חיפה. של

 

 הכפילות הממאירה של שפת גילוי העריות :על ההרצאה

העריות ובמתקפה המורכבת שהיא   הגילוי והכיסוי המאפיינת את שפת גילויההרצאה תעסוק בכפילות הממאירה של  

יוצרת על תהליכי השפה והחשיבה. תוך שימוש בשני תיאורי מקרה יודגמו שתי פוזיציות הגנתיות הצומחות מתוך  

מימדיות, ריבוד ועומק. האחרת היא -המגע הממאיר עם הכפילות השפתית: האחת קשורה בהשטחה של כל תלת

פאלית המשתמשת בסוגים שונים של פליטה כהגנה מפני החדירה של מחשבותיו של האחר. חלקה  -זיציה פסוידופו

של  reverie-ידון בכפילות האינהרנטית של הסצנה הטיפולית ובחשיבות הקריטית של עבודת ה האחרון של ההרצאה

 ירות ממנה.קוליות שהפוזיציות הללו מד-המטפל/ת כתנאי ליכולת להשיב לתוכה את הרב

 

בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בביה"ס לרפואה ע"ש   מורה ומדריכה ,פסיכולוגית קליניתד"ר רינה לזר: 

עמדה בראשה בעבר. חברת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה  ו ,סאקלר באוניברסיטת תל אביב

 התייחסותית. עמדה בראש הפורום ההתייחסותי הישראלי.  



כיום היא בצוות התוכנית ללימודי תואר שלישי בפסיכואנליזה וממשקיה, בתוכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים  

 אוניברסיטת תל אביב. מתקדמים, הפקולטה לרפואה,  

הקיבוץ   ושני ספרים בהוצאת ,2017-בהוצאת ראוטלדג ב שיצא "שיחות על רוע" רינה לזר ערכה ספר הקרוי

  בשם "תשוקה" ו"נקודת העיוורון" . המאוחד, ביחד עם פרופ' שלמה בידרמן

  

לאומי  -גון הסיוע הביןפסיכיאטר ילדים ונוער ופסיכותרפיסט, פעיל זכויות אדם, מייסד ארד"ר עסאם דאוד: 

Humanity Crew  .מומחה וחוקר בתחום הטראומה בקרב פליטים , 

עובד כרופא בכיר    דאוד  ד"ר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת חיפה.  ה״ס  בוגר לימודי רפואה בטכניון, ובי

דאוד   ד"רבמקביל לעבודתו השוטפת עוסק   בקופת חולים כללית ובעל מרכז פרטי לטיפול ואבחון פסיכיאטרי בחיפה.

המעניק   Humanity Crewלאומי  -הקים את ארגון הסיוע הבין  2015במחקר בתחום הטראומה בקרב פליטים ובשנת  

עלו בתחום זכויות האדם והישגיו בשדה המחקר זיכו אותו  פו תמיכה וסעד נפשיים לפליטים בכל רחבי העולם.

פרס ב זכה ד"ר דאוד, 2016לאומיים והפכו אותו למרצה מבוקש בכנסים בכל רחבי העולם. בשנת -ןבפרסים בי

Human Right Defender   מטעם ארגוני זכויות האדם בספרד, כמו כן, זכה כחוקר מצטיין בתוכנית לעידוד מחקר

 בנוסף   TED FELLOW 2018היוקרתית  הזכה במלג 2018אלי לפסיכיאטריה ביולוגית. בשנת הישר יגודשל הא

 .WHOגון הבריאות העולמי רלהצטרפותו לצוות המומחים של א

 

הזקוקים לכך, תוך מעבר מעולם בטוח ומוכר לאזור אסון,   הההיחלצות של היחיד לעזרת אל  הרצאה:- שיחהעל ה

המפגש הזה מחייב פעולה   אינה דבר מובן מאליו, גם אם מדובר באיש בריאות הנפש. מדובר בחריגה מהקיים ובחריג.

לא רק הניצול זוכה  מידית. כאן העשייה היא דרך להקשבה לקורה, ללמידה ממנו ולצמיחה אישית וארגונית כאחת.

   באפשרות לחיים, גם המסייע זוכה באפשרות לחיים אחרים.

,  2015-ד"ר עסאם דאוד מהמפגש הראשוני עם פליטים סוריים בחופי לסבוס בעבר במפגש זה נשוחח על הדרך ש

 שמתמחה בסיוע, Humanity Crew :כחלק מצוות שנקרא לסייע להם, עד להקמת הארגון שהוא עומד בראשו

 . נשים במשברחירום נפשי לפליטים וא

 

  
 

 


