
ה נְִשירה ָלָמּ
תפס"ן - תחנה פסיכואנליטית לנוער מקיימת לרגל ייסודה

ימי עיון בנושא נשירה של בני נוער
25-26 ביוני 2014, בחסות המכללה האקדמית תל אביב-יפו

יום רביעי, 25 ביוני 2014, בין השעות 17:30-21:00

התכנסות והרמת כוסית   17:30-18:00
דברי פתיחה - רויטל יצחקי*  18:00-18:10

הקרנת הסרט "הדקדוק הפנימי" - סרטו של ניר ברגמן, על פי ספרו של דוד גרוסמן  18:10-20:00
הפסקה  20:00-20:15

פאנל ודיון בהשתתפות הקהל  20:15-21:00
מנחה: פרופ' רות רונן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א    

משתתפים:   
אמיר קלוגמן, פסיכולוג - מיהו ההמון הזה הנעלם ואיפה יושב הקיסר   

ד"ר חגית אלדמע, אוניברסיטת ת"א - על מה שבין נשירה לאחיזה )בה(   

יום חמישי, 26 ביוני 2014 בין השעות 08:15-17:00

התכנסות, כיבוד והרשמה  08:15-09:00
ברכות - פרופ' גיל גולדצויג, דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית ת"א-יפו   09:00-09:10

דברי פתיחה - אפרת קפלן*, עו"ד ומגשרת  09:10-09:20
הרצאת פתיחה - גבריאל דהאן*, פסיכולוג קליני, NLS - כולנו נושרים...  09:20-09:50

פאנל ראשון - מהי נשירה?   
NLS ,מנחה: קלאודיה אידן*, פסיכולוגית קלינית   

משתתפים:   
חיים להב, מנהל האגף לקידום נוער במשרד החינוך - מנשירה סמויה לנשירה גלויה ומה שביניהם  10:00-10:20

חוה פרידמן, פסיכולוגית ראשית שפ"י, משרד החינוך - נשירת הילד במערכת החינוך - "מסלולי קריירה"        10:20-10:40
משה אלון, מנהל שפ"ח, עיריית תל אביב - רשת ביטחון סמויה וגלויה לילדי העיר      10:40-11:00

דיון  11:00-11:20
הפסקה  11:20-11:40

ד"ר חן למפרט, חינוכאי ממייסדי הרשת החברתית של תכנית קרב -מהנשרה לנשירה - הדרה חברתית במעטה של חינוך  11:40-12:00
ד"ר חגי מעוז, מומחה בפסיכיאטריה כללית ושל הילד והמתבגר, מח' נוער, בי"ח שלוותה - היבטים פסיכיאטרים של תופעת הנשירה        12:00-12:20

דיון  12:20-12:40
הפסקת צהריים  12:40-13:40

פאנל שני - השאלה שנותרת...   
GIEP ,שרי אדלשטיין* עו"ס קלינית ,NLS ,מנחים: עמרי ביכובסקי* פסיכואנליטיקאי   

משתתפים:   
משה גרדוס, מנהל קמפוס אנקורי, ראשון לציון - נשירה כבחירה  13:40-14:00

רונית שמעוני, קצינת ביקור סדיר, אריאל וקרני שומרון - השומר האחרון בשער  14:00-14:20
אשר לוי, חוקר במכון מינרווה, אוניברסיטת ת"א - מי מעוניין בנשירה ובאי-הנשירה   14:20-14:40

דיון  14:40-15:00
שני שירים - יותם דרור, תלמיד י"ב מגמת מוסיקה, בית חינוך "ירקון"   15:00-15:10

הפסקה  15:10-15:30
דיאנה ברגובוי*, פסיכולוגית קלינית, NLS - גוונים של נשירה  15:30-15:50

ענת דותן אזן ויבגני קושניר, הסטודיו לאמנויות הבמה חולון - התיאטרון ככלי ליצירת מקום  15:50-16:20
דיון  16:20-16:40

NLS ,דברי סיכום - ד"ר אילנה רבין*, פסיכולוגית קלינית  16:40-17:00

*חבר/ת צוות בתחנת תפס"ן
NLS חבר/ה באסכולה הלאקאניאנית החדשה

GIEP חבר/ה בקבוצה הישראלית ללימודים פסיכואנליטיים

ימי העיון יתקיימו במכללה האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, באודיטוריום בבנין פומנטו.

דמי השתתפות - 150₪, לסטודנטים ועובדי מערכת החינוך - 120₪ )הרשמה ותשלום במקום(.
kaplanefrat@gmail.com, tafsan@gmail.com 054-479-4188 לפרטים נוספים - אפרת קפלן

תפס“ן
 TAFSANתחנה פסיכואנליטית לנוער

psychoanalytic center for adolescents


