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 לחקר החברה של 74-ה הבינלאומי כנסל ההרשמה החלה

  Society for Psychotherapy - SPR - הפסיכותרפיה

 ירושלים א"ימק, 2102 ביוני 22 -ל 22

 לחקר החברה של 74-ה לאומי-הבין לכנס ההרשמה התחלת על להודיע מאד שמחים אנו

 . ירושלים א"בימק( כולל)  שבת עד רביעי בימים, 2102 ביוני 22 -ל 22 ה בין יתקיים אשר SPR הפסיכותרפיה

 ראשונית טיוטה להתרשמותכם מצרפים אנו.  /http://www.sprconference.com  הכנס לאתר כנסו להרשמה

 . בקרוב הכנס לאתר תעלה סופית תכנית. ותיקונים שינויים יתכנו בה התוכנית של

 יותר גבוה  זה מועד אחרי ההרשמה מחיר  .0.7.02 -ב מסתיימת( early bird) המוקדמת ההרשמה, לב שימו

 .משמעותי באופן

 להחלטה להוביל הצלחנו, מאמצים של רבות שנים שאחרי מכך מאוד נרגשים אנו, בישראל  SPR  חברי כנציגי

 תפיק בישראל והחוקרים המטפלים קהיליית כי ומקווים מאמינים אנו. בארץ SPR של הבינלאומי הכנס את לקיים

, המטפלת מהקהילה לחלק ולהפוך חלק לקחת אתכם ומזמינים הזה החשוב מהאירוע וכקהילה כיחידים המרב את

 .SPR של והמובילה היוצרת, החוקרת

 בתחום מובילים חוקרים ארצה יגיעו לכנס. מישראל וסטודנטים חוקרים מהם כמאה, חוקרים 711 מעל יציגו בכנס

: המגוונים הפסיכותרפיה בתחומי סדנאות ויעבירו, מובנים דיונים יקיימו, ביותר העדכניים מחקריהם את שיציגו

, ראיות-מבוססת פסיכותרפיה, שונות ופסיכופתולוגיות פסיכולוגיות בבעיות טיפול יעילות, טיפוליות גישות יעילות

 הטיפולי הקשר, בפסיכותרפיה שינוי מנגנוני, הטיפולית והפגישה הטיפול הערכת, הפסיכותרפיה של אינטגרציה

 שלהם הגומלין ויחסי טיפוליות התערבויות, הטיפול הצלחת המנבאים ומטפל מטופל משתני, הטיפולית והברית

, תרבות רגישת פסיכותרפיה, בינאישיים ותהליכים התקשרות ,והמטופל המטפל ומשתני הבעיה סוג עם

 של התפתחות, טיפולית אתיקה, פיהבפסיכותר הדרכה, ומשפחתית זוגית פסיכותרפיה, ונוער לילדים פסיכותרפיה

 .ועוד, Practice research Networks)) מחקר-פרקטיקה רשתות, mindfulness, והכשרה מטפלים

-ממוקד טיפול, CBT, התייחסותית, פסיכודינמית, פסיכואנליטית: טיפוליות גישות של רחבה מקשת הם החוקרים

 .ועוד, אינטגרטיבית, התקשרות-מבוססת, בינאישית, DBT, רגשות

 העוסקת הבינלאומית הקהילה צמרת את במרוכז אצלנו לפגוש פעמית וחד מיוחדת הזדמנות הוא בירושלים הכנס

 מאופיינים SPR של יםהשנתי יםהבינלאומי יםהכנס.   בתחום היום החמים הנושאים אחד, בפסיכותרפיה במחקר

 עם רעיונות ולהחליף לשמוע העיניים ובגובה אמצעי בלתי, אינטימי מפגש תמאפשרה וקולגיאלית פתוחה באווירה

http://www.psychotherapyresearch.org/
http://www.sprconference.com/


, דיון קבוצות, סדנאות, הרצאות של ימים ארבעה -  ומהנה מלמדת מקצועית חוויה זוהי.  בתחום מובילים אנשים
 !ריקודים ובסוף משותפות ארוחות

 
 :ביניהם, העולם מכל מובילים חוקרים המשתתפים בין

Jacques P. Barber, Adelphi University, USA - Mechanisms of Change vs. Mediators in Treatment 
of Panic Disorders 
Louis Castonguay,  Penn State University, University Park, USA - Practice Oriented Research and 
Practice Research Network: What`s up? 
Paul Crits-Christoph, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA - Therapist Adherence and 
Competence in Relation to Change in Theoretically-Relevant Mechanism  
Jeff Hayes Penn State University, University Park, USA - Mindfulness 
Clara Hill, University of Maryland, College Park, USA - Therapist immediacy and the therapeutic alliance 
Len Horowitz, Stanford University USA - Interpersonal processes 
Adam Horvath, Simon Fraser University, Burnaby, Canada - The relationship puzzle: Where does the 
alliance fit? 
Leslie Greenberg, York University - Emotion Focused Therapy  
Brin Grenyer, University of Wollongong, Australia - Personality Disorders 
Shigeru Iwakabe, Ochanomizu University, Tokyo, Japan - Culture in psychotherapy 
Kim de Jong, Leiden University, Netherlands - Practice Oriented Research and Practice Research 
Network: What`s next? 
Wolfgang Lutz, University of Trier, Germany - Patient-focused and feedback research in psychotherapy 
Shelly McMain, University of Toronto, Canada - Mindfulness and Coping Skills: Mechanisms of Change in 
DBT  
Christopher Muran, Adelphi University, USA - Alliance Ruptures and Resolution 
Michelle Newman, Penn State University, University Park, USA - Treatment of anxiety disorders 
David Orlinsky, University of Chicago, USA - Training and Development of Psychotherapists 
Juan Martin Gomez Penedo, Universidad de Buenos Aires, Argentina - Challenges in Practice Oriented 
Research from a student`s perspective 
Christopher Perry, Jewish General Hospital, Montreal, Canada - Defense mechanisms  
Helge Ronnestad, University of Oslo, Norway - Development of Psychotherapists and training 
Jeremy Safran, New School University, New York, USA   -   Alliance-Focused Training: Where have we 
come from and where are we going? 
George Silberschatz, University of California San Francisco, CA, USA - What`s next for conceptualizing 
and studying the alliance? 
Bernhard Strauss, Fredrich-Schiller-University Jena, Germany - Attachment, group therapy 
Jose Szapocznik, University of Miami, FL, USA - Research in Family therapy 
Mary Target, University College, London, UK   -   Evolution of methods of enquiry in a programme of child 
therapy research 
Bruce Wampold, University of Wisconsin, Madison, USA - How to improve therapist outcome 
Measures in Cognitive and Dynamic Therapy 
Jeanne Watson, University of Toronto, Canada - Emotional focused therapy, empathy 
 

 
 
 
 



 
 

 : כולל התשלום
 (סדנאות 07 של מבחר מתוך) הכנס-קדם בסדנאות השתתפות 

 ה נשיא של וההרצאה הפתיחה טקסSPR הכנס באי לכל. 

 פוסטרים של הצגות ושתי, הראשיים הפאנלים, המובנים הדיונים, ההרצאות בכל השתתפות . 

 העשירות הארוחות, הכיבוד עבור תשלום כולל לכנס התשלום – וחגיגיות עשירות וארוחות כיבוד 

 ארוחות, בערב רביעי ביום הפתיחה אירוע לאחר הפנים קבלת: כולל, הכנס כל לאורך שיוגשו והמשקאות
 .ועוד הכנס ימי בכל וצהריים בבוקר קפה הפסקות,  ושישי חמישי בימי חגיגיות צהריים

 הכנס תכנית חוברת. 
 תקצירים חוברת לרכוש יוכלו המעוניינים. המשתתפים לכל הכנס באתר זמינה תהיה התקצירים חוברת 

 .נוספת בעלות מודפסת
 
 

 
 : לב שימו
  האנגלית בשפה יתקיים כולו הכנס, ובעולם בארץ בינלאומיים בכנסים כמקובל

   - הימים ארבעת לכל היאSPR  של הבינלאומיים בכנסים כמקובל ההרשמה( המציגים כולל, )המשתתפים כל עבור

 .  יומית או חלקית להרשמה אפשרות אין
. הטיפוליים במקצועות מתמחים עבור וכן דוקטורט-ופוסט דוקטורט, א"מ, א"ב לתלמידי תקף לסטודנטים התעריף

. התעסוקתי מעמד או לימודים על המעידים מסמכים להציג תתבקשו מתמחה או כסטודנט להירשם מנת על
 .מ"במע נוסף בחיוב כרוכה הכנס ביום הרשמה

 
 
 

Conference fees in USD 

 
Early Bird Rate 
(by April 1, 2016) 

Regular Rate 
(April 2 - June 21) 

On-site Registration 

SPR regular member 475.00 550.00 600.00 

Non-member 570.00 660.00 710.00 

Student/ retired member 350.00 470.00 520.00 

Latin America/ E. Europe member 295.00 360.00 410.00 

Non-participating guest 165.00 200.00 250.00 

 

 

 . וריקודים, אומנותית תכנית(, משקאות כולל) ערב ארוחת עם בערב שבת במוצאי יסתיים הכנס

  .מלווים או זוג לבני כרטיסים לרכוש וניתן, דולר 22 של במחיר מראש לרכוש ניתן לערב כרטיס

  בירושלים בכנס בהמוניכם לראותכם מצפים

 יונה,  ביימן זיו שרון, ויסמן הדס, אציל דנה, )gdiamond@bgu.ac.il( דיימונד גארי –בישראל המארגנת הועדה

 .תשבי אוריה, שפלר גבי, מנו-זלכה סיגל,  טייכמן

 

mailto:gdiamond@bgu.ac.il

