
מקומם של קשיים אישיים, זוגיים או
משפחתיים - בלשכת הרב או על ספת הפסיכולוג?

“ההשלכות הפסיכולוגיות והדתיות
של השינויים במבנה החברה בישראל” 

המחלקה לפסיכולוגיה והמכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן 
בשיתוף “לקראת שליחות” והמגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה,

ניו יורק מזמינים את הציבור ליום עיון במסגרת הסדרה: 

יום א’, י’ סיוון תשע”ד )8/6/14(, בין השעות: 16:00-20:00

התכנסות והרשמה   15:30-16:00
ברכות: 

פרופ’ מני קוזלובסקי   16:00-16:10
ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוני’ בר אילן.    

חלק א’ - על הטשטוש האפשרי ועל הגבול שבין תפקיד
הרב ותפקיד הפסיכולוג

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ  16:10-16:40
נשיא אוניברסיטת בר אילן     

תפקידו היצירתי של הרב בטיפול במקרים       
מורכבים וקשים   

הרב אהרון כ”ץ  16:40-17:00
המכון הגבוה לתורה, אוני’ בר אילן     

קהילה - “כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שיש      
בפרט” על מצוקתו הפסיכולוגית, האישית של     

הפרט ומקומה בראיה הקהילתית   
הרב שבתי הכהן רפפורט  17:00-17:20

ראש המכון הגבוה לתורה, אוני’ בר אילן    
“חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות       
הרבה” - על שיקול הדעת של הרב בסוגיות      

המערבות אספקטים פסיכולוגיים   
ד”ר אבינועם דאר  17:40-17:20

פסיכולוג קליני, מנהל שירותי הייעוץ        
לסטודנט ע”ש פינקל-רקמן, אוני’ בר אילן    

“חכמים היזהרו בדבריכם”    
על ה”נקודות העיוורות” הפוטנציאליות של       

הפסיכולוג והרב במפגשם עם הפונה   
הפסקה  18:00-17:40

חלק ב’ - מבט סוציולוגי - תפקידם של אנשי דת
בקהילותיהם - עבר והווה 

פרופ’ אפרים תבורי  18:20-18:00
ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה    

אוני’ בר אילן    
בין קודש לקהל:  תפקוד הרב בעידן המודרני    

פרופ’ אלכסנדר דיג  18:20-18:50
המכון לתיאולוגיה מעשית, אוניברסיטת לייפציג    

Lay-psychologist or spiritual leader?
The role of the pastor : Pastoral care  - between
psychology and theology in Christian context.

)ההרצאה תינתן בעברית(    
פאנל ודיון בהשתתפות הקהל  18:50-20:00

משתתפים:
ד”ר רבקה תובל משיח

מרצה בכירה במחלקה לפסיכולוגיה, בר אילן
על “בלבול השפות” בין הקליניקה לייעוץ: הערות ממבט קליני

הרב יובל שרלו
ראש ישיבת ההסדר אמי”ת “אורות שאול”

על חשיבות המסלול הכפול: המטפל והרב כשותפים
הרב משה לוונטהל

רב קהילת “זיכרון-יוסף” בהר-נוף
טעות בכתובת? - על תפקידו של הרב כיועץ

הגב’ עדי סמסון
סמנכ”לית “לקראת שליחות” ויו”ר שותפה של הרשת לתמיכה

רוחנית בישראל
עת לבכות ועת לשחוק- פיתוח תפיסת תפקיד לרב

הקהילה ולרעייתו

מנחה: פרופ’ טוביה פרי, מנהל הקליניקה למען הקהילה, אוניברסיטת בר אילן
יום העיון יתקיים באודיטוריום של המחלקה לפסיכולוגיה )בנין 902( באוניברסיטת בר אילן

psycjud@gmail.com :הכניסה חופשית, חובה להירשם בכתובת
psycjud@gmail.com :לפרטים נוספים, ניתן לפנות לגב’ מור אלפא במייל

עשה לך רבע”ש לודביג ואריקה יסלזון
רבנות קהילתית     ישראלית


