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 בחדר" "יש פיל

 יהודי -המפגש הערביעל  

 הפסיכולוגי בטיפול

 
 , אולם הכט, הבניין הראשי, אוניברסיטת חיפה.12.2.2011יום ב', 

 

 

 תיאור3

ערבי במרחב הטיפול הנפשי. מפגש זה מזמין את -יום העיון יעסוק במפגש היהודי

ותרבותיים, אשר  המטפלים, המטופלים וגם המדריכים להתמודד עם הבדלים חברתיים

ב ומיעוט בחברה ומקבלים משמעות מיוחדת, ולא פעם טעונה, לאור יחסי הכוחות בין ר

הישראלית, ולנוכח הסכסוך המתמשך שבין שתי קבוצות הלאום. על אף הבולטות של 

נושאים אלה במציאות חיינו, "הפיל" בחדר נותר לא פעם בלתי נראה, סמוי מן העין או 

 הן בטיפול והן בהדרכה.   צידה מן הדיבורמן הלב, או נדחק ה

נפקדת מן השיח  - מיועד להרחיב את המודעות לפוליטיות אשר נוכחת יום העיון

הטיפולי, ולהעמיק את החיבורים בינה לבין העשייה הטיפולית המקצועית. באופן מיוחד 

מתי להשאיר את הסוגיות הללו מחוץ למרחב הטיפולי?  - יאו אפשר - נשאל האם רצוי

נבחר להתמודד עמן? ואם כן, כיצד? מה דורשת מאיתנו התמודדות כזאת, האם 

מושפעת האם היא ההתמודדות הינה שונה עבור אנשי ונשות מקצוע ערבים ויהודים? 

בעיקר ננסה לחשוב יחד על נושאים  ?שלבים שונים של ההתפתחות המקצועיתמ

 מהשיח הטיפולי.מורכבים, מאיימים ומסקרנים אלה, מבלי להדיר אותם 

דיון יום העיון מורכב מהרצאות תיאורטיות, הצגות מקרה קליניות, וכן מקבוצות 

 . קטנות

 

-אביב "טי -יום העיון מהווה המשך לימי עיון קודמים של פסיכואקטיב שעסקו בנושא ונערכו באוניברסיטת תל

להשתתף כל מי שהנושא אך מוזמנים  נפשהמיועד בעיקר לאנשי בריאות  וא". ה2טי -פולי-טי" -" ו 1טי -פולי

 ומדבר לליבם.  רלוונטי לעיסוקיהם

 



 "יש פיל בחדר" - תכנית יום העיון

 , אולם הכט, הבניין הראשי, אוניברסיטת חיפה.12.2.2011ב',  יום

 

 

 ברכות 2315-2300

 ., מטעם פסיכואקטיביום העיוןי סרור3 יו"ר הוועדה המארגנת של ד"ר רונ 

 

 רקע ראשון3 מושב 45310-1532

חברה בקבוצה , ולוגית קליניתפסיכואנליטיקאית ופסיכ – בסקירבקה ורש 3המושב יו"ר

באוניברסיטת בר  פרויד ולאקאןעל ומרצה , הישראלית של האסכולה האירופאית לפסיכואנליזה

 .אילן

 ."יהודי בפסיכותרפיה -יהמפגש הערב"

  .דים אקדמיים ובאוניברסיטה העבריתמרכז ללימופסיכולוג קליני בכיר ומרצה ב – ד"ר שפיק מסאלחה

 . "בעצמי, בקבוצה ובקבוצה הגדולה (otherness)יצג אחרות הלא מודע האתני כמי"

פסיכותרפיסטית מדריכה, תכנית לפסיכותרפיה אנליטית אוניברסיטת בר אילן,   – ד"ר שרה חזן

  .ביה"ס לעו"ס אוניברסיטת בר אילן, פרקטיקה פרטית

 ."רוב בחדר הטיפול-מטופל יהודי3 דינאמיקה ויחסי כוחות של מיעוט ,מטפל ערבי"

 דוקטורנט ביה"ס לעו"ס, האוניברסיטה העברית, ומרצה במכללת בית ברל.   –סמיר קעדאן 

  הקהלשל שאלות ודיון 

 הפסקת קפה 15311-45310

 מטופל יהודי., מטפל ערבי3 שני מושב 23001-15311

 ".טיפול חם, בין זהות לאומית להעברה נגדיתבתוך מלחמה קרה "

 .רוני סרור, מתדיין פרופ' גבי שפלרד"ר  – הצגת מקרה

פסיכולוג קליני וחינוכי, שפ"ח חיפה, תחנה לטיפול פסיכולוגי התפתחותי   –ד"ר רוני סרור 

 . בחיפה ופרקטיקה פרטית

, פסיכולוג ראשי בבית חולים הרצוג מנחה פסיכואנליטיקאיפסיכולוג קליני ו –פרופ' גבי שפלר 

 ,לפסיכולוגיהמחלקה פרויד, הפסיכואנליזה ע"ש מודי יללהקתדרה מופקד בירושלים, 

 . העברית ברסיטהאוניה

 

 מטופל ערבי ,3 מטפל יהודישלישי מושב 45312-23001

  "ים בטיפוליתאומים סיאמ"

 מתדיינת פרופ' יולנדה גמפל. ,ד"ר אלכס ליבן -  הצגת מקרה

 פסיכולוג קליני בכיר, פרקטיקה פרטית בנהריה .   –ד"ר אלכס ליבן 

 . לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א המחלקה פסיכואנליטיקאית, –ופ' יולנדה גמפל פר

 קהל של השאלות דיון ו

 



14300-13300 

 טריות בקרבת האולם.יהכנס עומדות קפ משתתפילרשות 3 פסקת  צהרייםה

 

 דיון בקבוצות קטנות3  15315-14300

למשתתפי הכנס הזדמנות לדון בתכנים  בקבוצות )אליהן יחולקו המשתתפים עוד בשלב ההתכנסות( יש

או ו/בכנס, להגיב ולשתף במקומות בהם נושאי הכנס פוגשים אותם בחייהם המקצועיים  שעלו

 האישיים. הקבוצות מתקיימות עם הנחיה.

 

 מסכם3 אינטגרציה, מסקנות, ושאלות פתוחות. 3 מושב16315-15330

ימודי תעודה בפסיכותרפיה, החוג לפסיכולוגיה4  ללפסיכולוג קליני. ראש התכנית  -פרופ' שמשון רובין 

 וראש המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי4 אוניברסיטת חיפה.

 טניה עזאם3 מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, תחנה לבריאות הנפש נהריה. 

 נה לבריאות הנפש נהריה. חתגרי3 מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, ג'ומאן שו

 



 הטופס הרשמ

 

 

 בחדר" ל"יש פי

 

 

ם ללא עלות, אך הרשמתכם המוקדמת חשובה לנו ינה ההרשמה וההשתתפות בכנס זה

 .ולהתכונן בהתאם מאד בכדי להעריך את מספר המשתתפים

 

 

 שם פרטי3 ___________________________

 

 

 שם משפחה3 __________________________

 

 

 ______מקצוע או תפקיד  ______________________

 

 

 כתובת3 _____________________________

 

 

 טלפון3 ________________________   או  ________________

 

 

 דוא"ל _______________________________

 

 

 טופס זה בהקדם  יש לשלוח

 jewrab@univ.haifa.ac.il לכתובת דוא"ל 3 

 מרכז יהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, הר כרמל, חיפה.או לכתובת3 

 . "יש פיל בחדר"פייסבוק3 בגם ניתן לאשר הרשמה ,  041240156טלפון3 
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