
] 08:00-09:00 [  התכנסות, כיבוד וברכות

      09:00-11:15 || מושב ראשון
יו”ר: פרופ’ ורדה סוסקולני, בי”ס לעבודה סוציאלית,

אוניברסיטת בר–אילן

              ] 09:00-10:30 [

ARE CLOSE RELATIONSHIPS GOOD MEDICINES

FOR PEOPLE COPING WITH A CHRONIC ILLNESS? 

Prof. Tracey Revenson

Professor and Deputy Executive Officer of Psychology

The Graduate Center, City University of New York

Associate Editor, Annals of Behavioral Medicine

Past-President, Division of Health Psychology, APA

] 10:30-11:15 [

זוגיות, פוריות ואהבה רומנטית בסיפורי אבות

ד”ר מיכה גודמן, ראש מדרשת עין פרת באלון,
מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית

ומחבר הספר “סודותיו של מורה הנבוכים”.

] 11:15-11:45 [  הפסקה

* יו”ר יום העיון: ד”ר אטי ברנט וד”ר נעה וילצ’ינסקי

      11:45-13:15 || מושב שני
יו”ר: ד”ר אטי ברנט, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן

] 11:45-12:15 [

״ויקטור שלי״ - דברים לזכרו מאת פרופ׳ שלמה קרביץ

טכס הענקת מלגות מחקר מטעם קרן ויקטור פלוריאן

] 12:15-12:45 [

״מודל הפאזל הדיאדי״ - ההתאמה בין דפוסי תמיכת בת הזוג

ואישיות החולה מנבאת התמודדות נפשית עם אירוע לב אקוטי

ד”ר נעה וילצ’ינסקי, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן

] 12:45-13:15 [

״ביחד לקראת פרידה״ - CAREGIVING בקרב זוגות 

המתמודדים עם מחלת סרטן מתקדמת

ד”ר מיכל בראון, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

] 13:15-14:00 [  הפסקת צהרים

      14:00-15:30 || מושב שלישי
יו”ר: פרופ’ רחל לוי שיף, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן

] 14:00-14:15 [

מספר מילים על ממצאים עדכניים בנושא התמודדות

זוגית עם מחלה

פרופ’ רחל לוי שיף, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן

] 14:15-14:45 [

זוגיות בצל התסמונת הפוסט-טראומטית

פרופ’ רחל דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר–אילן

] 14:45-15:30 [

FORGETTING AND RE-MEMBERING PASSION: 

DISSOCIATION IN AN EXTRA-MARITAL AFFAIR

רומן מחוץ לנישואין כתופעה דיסוציאטיבית

גב’ עירית קליינר–פז, פסיכולוגית קלינית בכירה, מדריכה, מכון 
טריאסט-שריג. סטודנטית לדוקטורט במסלול פרשנות ופסיכואנליזה,

אוניברסיטת בר–אילן. )ההרצאה תנתן בעברית(

] 15:30 [  סיכום ותודות

לפרטים נוספים: דנה 054-5739958
dana.tsipris@gmail.com :דוא”ל

מספר המקומות מוגבל. אנא הקדימו הרשמתכם.
לנרשמים תשלח חוברת תקצירים באמצעות

הדואר האלקטרוני סמוך למועד הכנס.

קרן ע”ש פרופ’ ויקטור פלוריאן
למחקר ומלגות באובדן והתמודדות

יום רביעי, י״ז בכסלו תשע״א
24 בנובמבר 2010

הבנין למדעי המח, בנין 901
אוניברסיטת בר אילן

יום העיון המדעי החמישי
לזכרו של פרופ׳ ויקטור פלוריאן

התמודדות זוגית
בשעת משבר


