
יום עיון במסגרת הסדרה "פסיכולוגיה ויהדות" 
יום א', י״ב סיוון תשפ״א, 23.5.21 /  9:00-12:15 / 

אודיטוריום  המחלקה לפסיכולוגיה )בנין 902(, אוניברסיטת בר-אילן 

מחיר למשתתפ/ת  - 30 ש״ח
לתשלום: לחצו כאן   ¿ ¿ ¿

יום העיון ישודר גם בזום. קישור ישלח
psycjud@gmail.com :לפרטים

יום העיון מתקיים כיוזמה משותפת של עמותת עתיד ועמותת צהר 
בשיתוף המחלקה לפסיכולוגיה, ארגון רבני ״צהר״ - צהר לאתיקה, 

עמותת ״עתיד״, המדרשה לנשים, המכון הגבוה לתורה ושירותי הייעוץ 
לסטודנט באוניברסיטת בר-אילן 

התכנסות והרשמה  9:00–8:30

ברכות    9:10-9:00
פרופ׳ רוני גבע, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

הבטים אישיים    9:35-9:10
סיפור אישי על אובדן   

הגב׳ רננה ינובסקי איכנולד, אמא של ארבל ז״ל             

הבטים רפואיים    10:00-9:35
האם ניתן להפחית מקרי המוות הפתאומי של תינוקות ?   
ד"ר ענת שץ, יו"ר עמותת עתיד,  מומחית א.א.ג שערי צדק  

הבטים פסיכולוגיים           10:50-10:00
על  עיבוד האובדן   

הגב׳ שוש לוינסון, פסיכולוגית קלינית, עמותת עתיד              
לידה שקטה כחוויה טראומטית: ממצאי מחקר בקרב נשים ישראליות   

פרופ׳ דני חורש, פסיכולוג קליני, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  
     

הפסקת קפה   11:10-10:50

הבטים הלכתיים ואתיים    12:15-11:15
התמודדות אמונית עם מצבי משבר    

ד"ר מירב )טובול( כהנא, המדרשה לבנות, אוניברסיטת בר-אילן  
תפקידיו של רב הקהילה במעגלי המשפחה והקהילה                           

הרב ד״ר יהודה אלטשולר, ראש בית המדרש - המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן   
פתיחה לסוגיות ההלכתיות והאתיות  

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול, ראש המרכז לאתיקה של ארגון רבני צהר, וחבר בוועדות אתיות  

חברותא  - עיון ודיון משותף  
בהשתתפות: הרב יובל שרלו, הרב ד״ר יהודה אלטשולר  וד"ר מירב )טובול( כהנא  

מנחה: ד"ר אבינעם דאר, פסיכולוג קליני, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

biuמשפיעים על המחר, היום. .ac . i l מוקד המידע לשרותך   9392*

מוות בעריסה
הבטים רפואיים, פסיכולוגיים, הלכתיים ואתיים

https://epay.biu.ac.il/psy.conference
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http://biu.ac.il


יום עיון במסגרת הסדרה "פסיכולוגיה ויהדות" 
יום א', י״ב סיוון תשפ״א, 23.5.21 /  9:00-12:15 / 

אודיטוריום  המחלקה לפסיכולוגיה )בנין 902(, אוניברסיטת בר-אילן 

מחיר למשתתפ/ת  - 30 ש״ח
להרשמה לחצו כאן  ¿  ¿  ¿

לנרשמים ישלח קישור לתשלום
psycjud@gmail.com :לפרטים

יום העיון מתקיים כיוזמה משותפת של עמותת עתיד ועמותת צהר בשיתוף 
המחלקה לפסיכולוגיה, ארגון רבני ״צהר״ - צהר לאתיקה, עמותת ״עתיד״, 

המדרשה לנשים, המכון הגבוה לתורה ושירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטת 
בר-אילן 

biuמשפיעים על המחר, היום. .ac . i l מוקד המידע לשרותך   9392*

מוות בעריסה
היבטים רפואיים, פסיכולוגיים, הלכתיים ואתיים

המשתתפים )לפי סדר הא״ב(:
הרב ד״ר יהודה אלטשולר

ראש בית המדרש - המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן וראש תכנית הכשרת הרבנים "עשה לך רב."

ד"ר אבינעם דאר
פסיכולוג קליני, מנהל שירותי הייעוץ לסטודנט וחבר סגל המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

פרופ' דני חורש
פרופ' דני חורש הוא פסיכולוג קליני מומחה וחבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, שם הוא עומד בראש המעבדה 
לחקר טראומה ודחק. חבר סגל נלווה במחלקה לפסיכיאטריה, אוניברסיטת ניו-יורק. מחקריו עוסקים בזיהוי של גורמי פגיעות וחוסן 
אל מול דחק טראומטי בקרב אוכלוסיות שונות, וכן בטראומטיזציה משנית ובטראומה בתוך המשפחה. כמו כן, פרופ' חורש חוקר את 

ההשלכות הפוסט-טראומטיות של לידה, אובדן הריון ולידה שקטה. כיום, הוא חבר בקונסורטיום COST של האיחוד האירופי, המאגד 
יחדיו עשרות חוקרים וקלינאים מרחבי אירופה במטרה לקדם את המחקר והטיפול בטראומה קשורת-לידה.

הגב׳ רננה ינובסקי איכנולד   

ד"ר מירב )טובול( כהנא
יועצת הלכה ומלוות פוריות, המדרשה לבנות, אוניברסיטת בר אילן.

הגב׳ שוש לוינסון
פסיכולוגית קלינית,  עמותת עתיד.

ד"ר ענת שץ
יו"ר עתיד - עמותה ישראלית לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות, חברת הנהלת הארגון העולמי ויו"ר הועדה לקידום החינוך 

לבריאות בארגון העולמי )ISPID(. מומחית ברפואת א.א.ג -מייסדת שירות רב תחומי -נשימה שינה ילדים ותינוקות  במרכז הרפואי 
שערי צדק.

 
הרב יובל שרלו

ראש ישיבת אורות שאול, ראש המרכז לאתיקה של ארגון רבני צהר, וחבר בוועדות אתיות רמות דרג. הרב שרלו מלמד במכון הגבוה 
לתורה באוניברסיטת בר אילן.

https://forms.gle/E2ckZGZo471r1wyu9
https://forms.gle/E2ckZGZo471r1wyu9

