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  לנרשמים ישלחו חומרים לקריאה מקדימה

  :העיוןתכנית יום 
  בכל חלקי יום העיון ישולבו דוגמאות קליניות

  התכנסות   - 0800

  המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, מנהלת מכון שדות –ר שרון זיו ביימן "ד: ברכות  - 0830

  י"הפר "יו –מאיר נעמן ר"ד                      

  , מבט משולב של קליניקה(הפואטיקה המדעית של אובדנות: מבוא  - 0845

  ).וממצאים מדעיים על הגורמים לאובדנות והמנגנונים של גורמי הסיכון, יפה ספרותשירה ו            

  סיכון מונחית  תיאור פרוצדורות אבחון מרכזיות ואלגוריתם להערכת(אבחון והערכת סיכון  - 0930

  ).ראיות           

  .הפסקת קפה  - 1030

  איך מנטרלים , מה עושים עם החרפה באיומים ובמחוות האבדניות(משברים אובדנייםניהול   - 1100

 .)אחרי ניסיון אבדני   מטופלהמחדש את " קולטים"איך , איך מפתחים מערכות תמיכה, איום            

  .הפסקת צהרים  - 1200

  סוגיות מרכזיות בפסיכותרפיה ( במצבים אבדנייםאינטגרטיבית - דינאמיתפסיכותרפיה   - 1230

   , "אישיות אבדנית"תוך דגש על עבודה עם , אינטגרטיבית במצבים אבדניים-דינאמית            

  ושילוב התערבויות אקטיביות בעבודה , תייחסות לתהליכים של העברה והעברת נגדה            

  .)דינאמית-הפסיכו            

  סיום   - 1400

  

-פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן, מומחה בפסיכולוגיה קלינית ורפואית -  שחרגולן ' פרופ

, בעבודתו. ב"בארה" ייל"ופרופסור אורח לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת , גוריון

, כולל מצבים אבדניים, שחר מחקר אמפירי על מצבים פסיכופתולוגים מורכבים ונפיצים' משלב פרופ

שחר משמש כעורך ' פרופ. האינטגרטיביתתאוריה ועבודה קלינית בתחום הפסיכותרפיה  יחד עם

המתמקד , JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY INTEGRATIONהראשי של כתב העת הבינלאומי 

כולל , האובדנותהוא מייעץ ומדריך צוותים פסיכולוגים בתחום . בשילוב של שיטות טיפוליות שונות

  . ופסיכותרפיה אינטגרטיבית במצבים אבדניים, ניהול משברים, הערכת הסיכון
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