
אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון השנתי השביעי בנושא

ימי זיכרון וימים אחרים: מי זוכרים? מה זוכרים? מתי זוכרים? ולמה זוכרים?

על אובדנים בעקבות מוות ובעקבות גירושין
Remembrance Days and Other Days: Who, When, What and Why Do We Remember?

Losses Due to Death and Divorce 
ביום שלישי כ"ב בטבת תשע"ח, 9 בינואר 2018, בין השעות 13:45‑18:45

במצפור סמי ואביבה עופר, קומה 30, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה
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מספר המקומות מוגבל עלות יום העיון בהרשמה מוקדמת עד ל-15.12.2017: 55 ₪ )לסטודנטים וגמלאים 35 ₪(
לאחר תאריך זה, דמי הרשמה 80 ₪ )לסטודנטים וגמלאים 50 ₪(

סיום הרשמה 31.12.2017, מתאריך זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי )ביום הכנס(.

ההרשמה מותנית במשלוח המחאה ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית,
ההמחאה לפקודת אוניברסיטת חיפה בלבד. בצירוף ציון שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, 

כתובת למשלוח ההמחאה: גב' בלה ליין, לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838

נשמח לראותכם בין המשתתפים

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

התכנסות, הרשמה וכיבוד  14:15‑13:45

ברכות ודברי פתיחה  14:25-14:15
פרופ' אירית עקירב – ראש החוג לפסיכולוגיה, 

אוניברסיטת חיפה
פרופ' שמשון רובין – ראש המרכז הבינלאומי לחקר 

אובדן, שכול, וחוסן נפשי וראש התכנית לימודי תעודה 
בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, החוג לפסיכולוגיה, 

אוניברסיטת חיפה

מושב ראשון אובדן ואבל בעקבות מוות: היבטים   16:00‑14:25
חברתיים ותרבותיים

יו"ר ד"ר רות מלקינסון – אחראית על הכשרה, המרכז 
הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי

פרופסור טובה גמליאל – אוניברסיטת בר אילן 
קולקטיב בגלות: על מעמדה של הֵאימה בטקס המוות 

המסורתי
ד"ר זהר גזית – האוניברסיטה העברית בירושלים

לזכור ולא להשכיח: זיכרון והנצחה של קורבנות התאבדות

הפסקת קפה  16:20-16:00

מושב שני אובדן ואבל בעקבות גירושין  17:50‑16:20
יו"ר פרופ' אליעזר ויצטום – המרכז הבינלאומי לחקר 

אובדן, שכול וחוסן נפשי
גב' מור שחורי-סטאל – חוקרת ודוקטורנטית במרכז 

הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי והחוג 
לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה; מרצה בפקולטה 

לאומניות, בית ברל. 
ילדות נשכחת או ילדות נוכחת? אימהות ובנותיהן אחרי 

גירושי הורים בילדות
פרופ' נחמי באום – ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, 

אוניברסיטת בר-אילן 
אבות בגירושין: ִלְבּכֹות ּוֵלָבכֹות את האובדן

פאנל ודיון  18:30‑17:50
יו"ר פרופ' שמשון רובין וד"ר רות מלקינסון

משתתפים: פרופ' אליעזר ויצטום, ד"ר הנד איסמאעיל,
ד"ר אפרי בר-נדב, פרופ' רבקה יהב, המרצים והקהל 

דברי סיכום וסיום  18:45-18:30
פרופ' שמשון רובין וד"ר רות מלקינסון

החוג פסיכולוגיה
לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
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