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 שיתוף פעולה בין התכנית לפסיכותרפיה והקרן הבין לאומית לזכרה של פרנסס טסטין

 ,שלום לכולם/ן

לבין  לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה להודיע על שיתוף פעולה חדש שנרקם בין התכנית לפסיכותרפיה מבקשיםאנחנו 

-מיטרני ונוהלה על ידה במשך יותר מ תהקרן הבין לאומית לזכרה של פרנסס טסטין. קרן זו קמה בלוס אנג'לס ביוזמתה של ד"ר ג'ודי

לאלינה מיטרני פנתה  תג'ודילפריז. לאחרונה ד"ר  , ד"ר טד מיטרני,של ד"ר מיטרני ובעלהלפני כשלש שנים,  ,שנה עד המעבר 20

וביקשה  , פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל וראש מסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים' בתכניתנושלקס

טסטין קרן  עם כניסתה של אלינה לתפקיד יו"רשאלינה תקבל על עצמה את תפקיד ראש קרן טסטין ותחליף אותה בתפקיד זה. 

מקצוע בכירים מהארץ )רובם חברי סגל בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת  שית אננוצרה קבוצת הנהלה חדשה של הקרן שכולל

 ( ומן העולם. 'מצבים מנטליים ראשוניים'תל אביב במסלול 

 :תי(י)לפי סדר אלפב של הקרן כוללת אתהחדשה קבוצת ההנהלה 

    יו"ר הקרן-קסשלאלינה 

 ישראל -ד"ר דנה אמיר 

 ישראל -פרופ' יולנדה גמפל 

 ישראל -יהושוע )שוקי( דורבן 

 ישראל -נחמה פבר בן פזי 

 ישראל -יואל מילר 

 ישראל -תמי פולק ד"ר 

 ישראל –טסה צדוק 

 צרפת -פרופ' דידיה הוזל 

 איטליה -סוזן מאילו ד"ר 

 ארה"ב/צרפת -מיטרני  תודי'ד"ר ג

 ארה"ב/צרפת –ד"ר טד מיטרני 

 אנגליה–פרופ' מריה רוד 
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, בשיתוף עם ותארגן . לשם כך הקרן ארגנהממשיכיהשל פרנסס טסטין ו עשייה מקצועית שהושפעה מחשיבתהמטרת הקרן לעודד 

צרפת, איטליה, ישראל, גרמניה, אנגליה, התקיימו בעד כה מוסדות שונים בעולם, כנסים בינלאומיים בני שלשה ימים כל אחד, ש

 ן המוצלחים ביותר בסדרת כנסים זו.והיה בי 2008-הכנס בארץ התקיים ב אוסטרליה, ארה"ב ועוד.

התאורטית  הבנוסף יזמה הקרן לאורך שנים פרס לזכרה של טסטין המוענק אחת לשנה למאמר )שטרם פורסם( הקשור בחשיבת

דולר מוענק ביום עיון בו הזוכה מציג את העבודה שזכתה בפרס וכן עבודה  1000ו/או הקלינית של פרנסס טסטין. הפרס בשווי 

 דנים בעבודותיו. מהארץ או מחו"ל ורטית או קלינית ואנשי מקצוע שונים איתאחרת 

שיתוף הפעולה שנרקם בין קרן טסטין בניהולה של אלינה שלקס לבין התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל 

ס הענקת טקאת את יום העיון ו תארח כל שנה בנובמברהתכנית לפסיכותרפיה אביב, יעביר את מרכז הפעילות של הקרן לארץ. 

 פרס טסטין. 

 . 15.11.19-, יתקיים יום העיון ביום שישי, ה2019-2020בשנת הלימודים הבאה, 

 תוגשנההעבודות  לשם זכיה בפרס. 1.4.2019עד  ןאנחנו רוצים לעודד כתיבה של עבודות )עבודות תוגשנה באנגלית( והגשת

 ללא ידיעה או הכרות קודמת עם הכותב.  עשהידי חברי הנהלת הקרן, י-הנערך על ,באופן אנונימי כך ששיפוט העבודות

כמו כן אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבכם לאתר של קרן טסטין בו מופיעים פרטים רבים על טסטין, על פעילות הקרן וכן 

 מפורסמות כמעט כל העבודות שזכו עד כה בפרס טסטין. 

 כתובת האתר היא: 

autism.org-tustin-www.frances 

 ח זמן מה עד שהשינויים בהנהלת הקרן יעודכנו באתר. יקאנא שימו לב כי 

 ועל תהליך הגשת עבודות ניתן לפנות לאלינה שלקס:, לפרטים נוספים על קרן טסטין

shalin@zahav.net.il 

 

 ראש התכנית לפסיכותרפיה -ד״ר בעז שלגי 

 יו״ר קרן טסטין -אלינה שלקס 
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