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עם צאת הספר:
על הפסיכותרפיה של מחלות כרוניות:

פסיכולוג משוחח עם פילוסוף )הוצאת כרמל( 
מאת: ד"ר שמואל חזנוביץ

יום ראשון -  30.11.14 
התכנסות וכיבוד קל   09:00-08:30

ברכות ודברי פתיחה —  פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבין תחומי, ראש תכנית   09:30-09:00
ללימודי פסיכותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שאלת הגוף והנפש בין דקארט ושפינוזה — פרופ' מנחם ברינקר, החוג   10:30-09:30
לפילוסופיה ולספרות עברית )אמריטוס(, האוניברסיטה העברית, ירושלים; זוכה פרס ישראל 

לחקר הספרות העברית והכללית לשנת 2004.

שיפור ספונטני של ראיה בילדה בת 5 - מבוא לחקר תנאי היסוד בפסיכותרפיה של   11:30-10:30
מחלות — ד"ר שמואל חזנוביץ פסיכולוג קליני, ראש 'קבוצת המחקר לפסיכוזה' במכון 

ון ליר.  

הפסקה  11:45-11:30

הסברים רדוקטיביים ובעיית הגוף והנפש — ד"ר ירון סנדרוביץ, החוג לפילוסופיה,  12:45-11:45
אוניברסיטת תל אביב.  

הפסקת צהריים    13:45-12:45

המודוס המטפורי, המטונימי והפסיכוטי של ההפרעה הפסיכוסומטית — ד"ר דנה אמיר,   14:45-13:45
פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, החוג לייעוץ והתפתחות האדם והתכנית לפסיכותרפיה 

פסיכואנליטית — אוניברסיטת חיפה; החברה הפסיכואנליטית בישראל.

על רובוטים ואנשים: אינטליגנציה מלאכותית וקוגניציה מעוגנת-גוף — ד"ר יקיר לוין,   15:45-14:45
המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן–גוריון.

חיים אמביולנטיים שבים ונכתבים — ד"ר הילי רזינסקי, פילוסופיה.   16:15-15:45



  210 ₪ )יום אחד( 380 ₪ ליומיים )הרשמה מוקדמת עד 24 בנובמבר 2014(

  240 ₪ )יום אחד( 420 ₪ ליומיים )הרשמה מאוחרת החל מ–25 בנובמבר 2014(

לפרטים והרשמה: המרכז הקליני הבין–תחומי,  אוניברסיטת חיפה

04-8288622/3

icc@univ.haifa.ac.il
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

מצורף טופס הרשמה )יש לציין את יום ההרשמה הרצוי(

יום שני -  1.12.14 
התכנסות וכיבוד קל  09:00-08:30

פסיכיאטריה ביולוגית כאידיאולוגיה וכהגנה חברתית — ד"ר דורית שיקיירסקי, פסיכולוגית   10:00-09:00
קלינית בכירה, ביה"ס לפסיכותרפיה פסיכודינמית, מכון מגיד; BA in Liberal Arts — ההקבץ 

לפסיכולוגיה ופסיכואנליזה, אוניברסיטת תל–אביב.

תודעה — גוף ראשון וגוף שלישי — ד"ר שי פרוגל, סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תל אביב   11:00-10:00
ומכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. 

הפסקה  11:15-11:00

על המשמעות של אבחנה פסיכיאטרית — פרופ' פסח ליכטנברג, מנהל מחלקה    12:15-11:15
פסיכיאטרית, ביה"ח הרצוג; ראש החוג לפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה, 

האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

נקודת ראות של הגוף במצע פסיכואנליטי — נשימה-נשמה — פרופ' יולנדה גמפל,   13:15-12:15
פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב והתכנית 

לפסיכותרפיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל–אביב.

הפסקת צהריים  14:15-13:15

מה זה הכל ב–'הכל סימלי'? — מר איל דוננפלד, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית;   15:15-14:15

ד"ר שמואל חזנוביץ )משיב(    

חיפוש רווחה במצבי חולי כרוני - )המודל W.C.C( מרגלית דרורי M.S.W, מנהלת התחום   15:45-15:15
המקצועי של הקרן ע''ש רות ורובל; מרצה בביה''ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב. 

וגב' נחמה דורי M.S.W,  סגנית מנהלת הקרן ע''ש רות ורובל; מדריכה ביחידה להנחיית קבוצות,   
אוניברסיטת תל אביב. 

פסיכותרפיה במקרה של דיסלקציה ואפילפסיה אצל נער בן 14 — על מקורה של   16:45-15:45
תחושת נס רפואי — ד"ר שמואל חזנוביץ, פסיכולוג קליני, ראש 'קבוצת המחקר לפסיכוזה' 

במכון ון ליר.

פאנל — דיון, סיכום ושאלות — בהשתתפות המרצים  17:15-16:45

עיצוב עטיפת הספר: אולגה גטמנסקי


