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 4182במאי  81 -יום ראשון ההכנס יתקיים ב

 אילן-, אוניברסיטת בר(109)בניין  בניין מדעי המוחאודיטוריום 

, גרמניה. מהחוקרים Trierמאוניברסיטת  –בהשתתפות פרופ' וולפגנג לוץ 

 המובילים בעולם בתחום המחקר בפסיכותרפיה ועורכו של כתב העת
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 תוך ציון שם, כתובת, טלפון נייד וכתובת מייל.", אילן-אוניברסיטת ברהרשמה במשלוח צ'ק לפקודת "ה

 00100גן, -אילן, רמת-קה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ברהקלינילכתובת: 
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mailto:clinicth@mail.biu.ac.il


 

 

 

 

 הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה הקליניקה לשירות

 :כנסכנית הת

 "גשר על פני מים סוערים: 

 בין פרקטיקה ומחקר בפסיכותרפיה"

 815..50.81 

 אילן-אוניברסיטת בר ,(1.8)בניין  בניין מדעי המוחאודיטוריום 

 תוכנית 

 התכנסות 00:00-00:90

 דברי פתיחהברכות ו 00:90-00:90

 .אילן-אוניברסיטת ברפרופ' חיים טייטלבאום, רקטור 

  .אילן-ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר ,פרופ' מני קוסלובסקי

רות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת יאוחיון, הקליניקה לש -ד"ר אילנית חסון
 אילן.-בר

00:90-00:90 Why, when and how do people change? – Identifying and predicting progress and 

outcome in psychotherapy 

 )ההרצאה באנגלית( אוניברסיטת טרייר גרמניה.המחלקה לפסיכולוגיה, פרופ' וולפגנג לוץ, 

  על תהליך המעבר לקליניקה מחקרית -בתוך הסערות  00:90-00:00

 אוניברסיטת בר אילן.המחלקה לפסיכולוגיה, פרופ' טוביה פרי, 

00:00-00:00 

 

 יה ביחסים הטיפוליים שעה אחר שעהדיוק והט

 אוניברסיטת בר אילן.המחלקה לפסיכולוגיה, סלונים, -ד"ר דנה אציל

   הפסקת קפה 00:00-00:90

 מטופל: ממחקר לפרקטיקה ומפרקטיקה למחקר-ריקוד מטפל 00:90-02:00

 אוניברסיטת חיפה. החוג לייעוץ והתפתחות האדם,פרופ' הדס ויסמן, 

כווננות בפסיכותרפיה: מפות ההחלטה המפורשות והבלתי מפורשות של מטפלים, והתפקיד של הת 02:00-09:00
 מחקר-ידע מבוסס

 אוניברסיטת בן גוריון.המחלקה לפסיכולוגיה, פרופ' גארי דיימונד, 

 הפסקה 09:00-09:90



 

 

 

 תרפיה. גנג לוץ על הפרספקטיבה האישית שלו לגבי מחקר בפסיכופראיון עם פרופ' וול 09:90-09:00

 מראיינים: 

 אוניברסיטת בר אילן. המחלקה לפסיכולוגיה, משיח,-ד"ר רבקה תובלו רפאליפרופ' אשכול 

 דיאלוג בין פרקטיקה ומחקר? מקדמיםכיצד  - בניית הגשר משני צדי הנהר פאנל מתדיינים: 09:00-00:00

 מתדיינים: 

 פרופ' עמנואל ברמן, אוניברסיטת חיפה.

 וניברסיטה העברית בירושלים.ד"ר אוריה תשבי, הא

 טוביה פרי, אוניברסיטת בר אילן. 'שכטמן, פרופ-ה גלבועפרופ' איו

 

 אוחיון-ד"ר אילנית חסון הנחיית יום העיון: 

   סלונים-משיח, ד"ר דנה אציל-אוחיון, פרופ' טוביה פרי, ד"ר רבקה תובל-ד"ר אילנית חסון ארגון וועדת היגוי:

 

 


