
איתי אבל אינך
מבט רב תחומי על אבל והתמודדות

יום ראשון, י"ד באייר התשע"ט )19.5.2019(, אודיטוריום המחלקה לפסיכולוגיה, בניין 902, אוניברסיטת בר-אילן

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך יש להירשם מראש. מספר המקומות מוגבל. 
הרשמה ביום הכנס על בסיס מקום פנוי בלבד.

להרשמה:  כנס המחלקה לפסיכולוגיה בר אילן
clinicth@biu.ac.il – לפרטים נוספים ותיאום הסדרי נגישות אישיים

"קליניקת דניאלי"
הקליניקה למחקר ולטיפול בטראומה ובאבדן  ע״ש דניאלי זוננפלד

מזמינה אתכם ליום העיון:

ועדת היגוי: פרופ' טוביה פרי, פרופ' אילנית חסון-אוחיון, פרופ' רבקה תובל משיח, גלי הלינגר ונועה חודר

הנחייה: פרופ' רבקה תובל משיח

פרופ' רוני גבע, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן ברכות ודברי פתיחה:   9:00-9:30
פרופ' טוביה פרי, מנהל קליניקת דניאלי לטראומה ואבדן    

מר מוטי זוננפלד, אביה של דניאלי ז"ל   

חלק ראשון – מבט רב תחומי   

"וַיִּנָּחֵם יִצְחָק אַחֲֵרי אִּמוֹ" )בר' כד 63( – דרכי התמודדות עם אובדן   9:30-10:05
בספרות המקראית  

פרופ' יעל שמש, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן  
הכתיבה והחיים – ניצולי שואה שכתבו והתמודדותם  10:05-10:40
פרופ' אמריטוס עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית   

בין הזיכרון והאין  10:40-11:15
אופיר טושה גפלה, סופר  

הפסקת קפה   11:15-11:45

חלק שני – מחקר וטיפול באבל מתמשך  

על הסינרגיה של תיאוריה, מחקר, טיפול וניסיון חיים: מבט על המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול  11:45-12:30
פרופ' אמריטוס שמשון רובין, ראש המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה ומכללת יזרעאל  

לידה לא שקטה: אובדן הריון מאוחר כאירוע טראומטי  12:30-12:50
ד"ר דני חורש, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

פעמים שסיום הטיפול הינו מוות ממשי ולא אלגורי והאבל הוא נחלתו של המטפל  12:50-13:10
ד"ר מיכל בראון, המכללה האקדמית תל אביב-יפו  

הפסקת צהרים   13:10-14:00

שיקום הנרטיב בטיפול באבל מתמשך - תיאוריה וממצאים מוקדמים  14:00-14:20
פרופ' טוביה פרי, מנהל הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן   
"ואם מלאכים לא היו ואינם, נשוב לדבר על חוה ואדם"- הצגת מקרה בגישת שיקום הנרטיב  14:20-14:40

גלי הלינגר, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

פאנל – דיון על הצגת המקרה  14:40-15:20
משתתפים – פרופ' אילנית חסון-אוחיון, פרופ' רבקה תובל משיח, ד"ר דני חורש   

https://barilanpsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_dijH5XcSIForRPf
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