
תוכנית יום העיון

החוג לייעוץ והתפתחות האדם
והמחלקה ללימודי המשך

הכניסה בתשלום סמלי של 20 ש"ח במזומן במקום
יש להירשם מראש | מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

פגיעות מיניות בילדּות: רב-קֹוליּות 
בטקסט הטיפולי ובטקסט הנפשי

יום העיון השנתי של המגמה לביבליותרפיה

,2018 במרץ   20 תשע"ח,  ניסן  ד׳  שלישי,  יום 
09:00–15:00, אודיטוריום מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה

|  התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 09:15 – 09:00

|  דברי ברכה: 09:30 – 09:15

פרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לחינוך
פרופ' מירי שרף, ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם

ד"ר דנה אמיר, ראש המגמה לביבליותרפיה; החברה הפסיכואנליטית בישראל

מושב חגיגי לכבוד הספר "היה או לא היה? כאשר צללים של פגיעה מינית בילדות עולים 
בטיפול", בעריכת ד"ר עפרה אשל וד"ר צביה זליגמן

מושב א'

מנחה: ד"ר דנה אמיר, ראש המגמה לביבליותרפיה; החברה הפסיכואנליטית בישראל
שם ההרצאה: בעקבות קול זעקת הטראומה

ד"ר עפרה אשל – פסיכולוגית-קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה, מורה ומדריכה במכון ובחברה 
הפסיכואנליטית בישראל; סגנית-נשיא איגוד ויניקוט הבינלאומי )IWA(; מקימה וראש מסלול ״הזרם 

העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים״, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב.

שם ההרצאה: מֵאלם לרב קוליות – תנועה בשתיים: טיפול התייחסותי בנפגעות ונפגעי 
טראומה מינית

ד"ר צביה זליגמן – פסיכולוגית-קלינית מדריכה, ייסדה ומנהלת את מרכז ֹלטם לטיפול בטראומה מינית 
בביה"ח איכילוב; עורכת שותפה של הקובץ "הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי עריות" בהוצאת הקיבוץ המאוחד 

ואוניברסיטת תל אביב; יועצת קלינית ל"תיאטרון עדות". מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הרב 
תחומי ללימודי טראומה בנט"ל.

11:00 – 09:30

| הפסקת קפה 11:15 – 11:00

טיפול ביבליותרפי בפגיעות מיניות בילדות מושב ב'

מנחה: ד"ר נגה בן-ששון, ראש מסלול ההכשרה, המגמה לביבליותרפיה 
שם ההרצאה: לומר זאת אחרת 

ד"ר אפרת הברון – ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה. מרצה במסלול לתואר 
שני בטיפול בביבליותרפיה, המכללה האקדמית להוראה דוד ילין; מדריכה ב"מרכז ויניקוט" בתכנית 

לפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות; ממקימות פרוייקט "יוגה-שיחה" – קבוצות תמיכה 
לנשים נפגעות תקיפה מינית בילדות.

12:30 – 11:15

| הפסקת צהרים והצגת פוסטרים של עבודות מחקר ופרויקטים של בוגרי המגמה לביבליותרפיה 13:30 – 12:30

טיפול פסיכואנליטי בנפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות מושב ג'

מנחה: פרופ' הדס ויסמן, המגמה לביבליותרפיה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
שם ההרצאה: "לחיות כדי לספר או לספר כדי לחיות"- התהליך הטיפולי הפסיכואנליטי עם נפגעות 

תקיפה מינית וגילוי עריות
במהלך ההרצאה יוקרנו קטעים קצרים מתוך הסרט "אל תספרי" של הבמאית קריסטינה קומנצ'יני
ד"ר יעל דשא - פסיכולוגית-קלינית, אנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. שותפה 

בריכוז קורס "המעשה הטיפולי", מלמדת ומדריכה במרכז חירום חרדי לפגיעות מיניות, בקורס הליבה 
בפסיכותרפיה בחברה הפסיכואנליטית, בקורס לפסיכותרפיה לילדים ונוער "הרי ירושלים" ובמסגרת 

ההכשרה הפסיכואנליטית.

14:15 – 13:30

| רב שיח בהשתתפות המרצות 15:00 – 14:15

היום פתוח 

גם למועמדים 

ולמתעניינים 

בלימודי 

ביבליותרפיה

להרשמה ליום העיון לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk3UljOgwOzFnNN-2PjVB1md3j4Q110sbSIWIMifGYP3bKAg/viewform?usp=sf_link

