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 תכנית 
 

 2016בינואר,  11יום שני, 
 

 הרשמה וקבלת פנים לסדנת קדם הכנס 08:00
 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום                סדנת קדם כנס  12:30 - 10:00
 _________________________________________________________________ 

 
 

 רות מלקינסון  יו"ר:
 

 

TECHNIQUES OF GRIEF THERAPY: CREATIVE PRACTICES FOR 
COUNSELING THE BEREAVED 

 רוברט נימאייר
 
 

        ת צהריים קלהארוח 12:30
 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום                        )המשך( סדנת קדם כנס  16:00 - 13:30
 _________________________________________________________________ 

 
 

      הפסקת קפה  16:00
 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום              )המשך( סדנת קדם כנס  19:00 - 16:30
 _________________________________________________________________ 
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 2016בינואר,  12יום שלישי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 אבשלום              )המשך( סדנת קדם כנס  12:30 - 08:00

 _________________________________________________________________ 
 

 
 

 התכנסות והרשמה לכנס  10:00
 

 סיום סדנת קדם כנס 12:30
   )למשתתפי הכנס בלבד( ארוחת צהריים קלה 
       

 
 _________________________________________________________________ 

 
 המלך שלמה                    מליאת פתיחה  15:45 - 13:30

 _________________________________________________________________ 
 

 
 ברכות

 

 , יו"ר הכנס והמרכז הבינלאומי לחקר אובדן שכול פרופ' שמשון רובין
 נפשי, אוניברסיטת חיפה וחוסן

 ל משותף ארגון אלהכ"יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס ומנ, מר בני לייזר
 , סמנכ״ל וראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחוןמר אריה מועלם
 ביטוח לאומיהמוסד ל, מנכ"ל יוסף-פרופ' שלמה מור

, סמנכ"ל בכיר, מנהלת האגף לשירותים חברתיים גב' איריס פלורנטין
 יים, במשרד הרווחה והשירותים החברתייםוהאיש

 
 

 רחל לניאדומנחה: 
 

 אילנה יהב -קטע אומנותי 
 
 

 שמשון רובין  יו"ר: 
 

 )אנגלית( הרצאת פתיחה
INTERVENING IN MEANING: NEW DIRECTIONS IN GRIEF THERAPY 

 רוברט נימאייר
 

    וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים הפסקת קפה  15:45
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 )המשך( 2016בינואר,  12ישי, יום של
 

 

      מושבים מקבילים 4  17:45 - 16:15
 

 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 המלך שלמה            I - Aמושב מקביל   17:45 - 16:15
          רבי שיח         

 _________________________________________________________________ 
 
 

  רות מלקינסון  יו"ר: 
 

הזיקה שבין השכול  "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד..." )דברי הנביא ירמיהו(
 טי לשכול הלאומיהפר

 רות מלקינסון, אריה מועלם, אליעזר ויצטום, אלי בן לשם
 

 
  מרים שיף  יו"ר: 

 
לחיות עם השכול ולשקול את החיים: מחקר משותף של משרד הביטחון 

 והאוניברסיטה העברית על הורים שכולים
 מרים שיף, יוני אלקינס, אתי אהרוני

 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום                       II - Aמושב מקביל   17:45 - 16:15
         שכול במעגל החיים

 _________________________________________________________________ 
 

 
 

 חלי בולס  יו"ר: 
 גליה שגב רוזנברג  

 
 כלוב הזהב: הסיוע התומך והמגן שלך משפחת הבעל הנפטר הופך 

 במשך הזמן לחבוק חונק
 חלי בולס

 

 אובדנים במעבר לאימהות
 מירי קסטלר פלג

 

 יתולוגי" בראי תיאוריות תופעת ה"אקס המ סימבולי:-אבל מיתולוגי
 של אובדן ושכול

 ארסבן-קרן בונביט
 

 סבים וסבתות שכולים: הקבוצה ה"שקופה" במעגל השכול
 גליה שגב רוזנברג

 

 החלום ושיברו: שכול הורי בזוגיות שנייה
 סילביה פורטיאנסקי

 
 מענים ברמה פרטנית ולאומית להורים בישראל שחוו אובדן הריון או 

 ללידתו פטירת ילד בסמוך
 תמר אשכנזי
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 )המשך( 2016בינואר,  12יום שלישי, 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 לובי בידורי           III - Aמושב מקביל   17:45 - 16:15
 אובדן טראומתי   

 _________________________________________________________________ 
 

 סמדר בן אשר  יו"ר: 
 עדי ברק  

 

 מציאות שבורה: התמודדות ילדים בדואים בישראל עם הבנת המלחמה 
 בארגוני הטרור בעזה

 סמדר בן אשר
 

ֵאה" )קהלת ז, יד(: השכול הפלילי,   "בְּיֹום טֹוָבה ֱהיֵה בְּטֹוב, ּובְּיֹום ָרָעה רְּ
 מודל חדשני של ליווי רוחני פרטני של נפגעי עבירות המתה )רצח(

 אביגיל איתם בך
 

 השמעת קול הנפגע באמצעות  -העצמת נפגעי עבירה בהליך הפלילי 
 תסקיר נפגע בניית מודל עבודה טיפולי

 ענת הראל, ן איגררחל לוי
 

 תסקיר נפגע עבירת המתה
 נועה נסים, ולרי ברזנר

 
 קורבנות משנית של משפחות נרצחים הנגרמת במהלך ההליך המשפטי 

 לרה צינמן
 

 כתיבה לאחר אובדן טראומטי: מכתיבה יוצרת לכתיבה יוצרת משמעות
 עדי ברק

 _________________________________________________________________ 
 

 חדר ישיבות         IV - Aמושב מקביל   17:45 - 16:15
                 TREATMENT 

 _________________________________________________________________ 
 
 

 Chairs: Eddy Pakes 
 Ofri Bar-Nadav 

 
TWO-TRACK TREATMENT OF TRAUMATIC SPOUSAL LOSS 
Ofri Bar-Nadav 

 
PSYCHIATRIC ASPECTS OF BEREAVEMENT AND TRAUMA; BUILDING 
RESILIENCE VIA INDIVIDUAL, FAMILY, EMPATHIC GROUPS AND MEDICATION 
Eddy Pakes 
 
ENHANCING EMPATHY THROUGH REFLECTIVE GROUP PRACTICE 
Sandra Carolyn Cohen 
 
MOURNING THROUGH THE BODY 
Batya Ruth Monder 
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 )המשך( 2016בינואר,  12יום שלישי, 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 חדר ישיבות         )המשך( IV - Aמושב מקביל   17:45 - 16:15
             TREATMENT 

 _________________________________________________________________ 
 

SEAM: REPAIRING THE FABRIC OF LIFE AFTER TRAUMATIC LOSS 
Phyllis Kosminsky 

 
TO LOSE AN UNBORN CHILD: PTSD, DEPRESSION AND RELATIONSHIP QUALITY 
FOLLOWING PREGNANCY LOSS 
Danny Horesh, Malka Nukrian, Yael Bialik 
 
 

  הפסקת התרעננות  17:45
       

 
 

      מושבים מקבילים 5  19:15 - 18:00
 

  
 _________________________________________________________________ 

 
 המלך שלמה             I - Bמושב מקביל   19:15 - 18:00

 ליווי רוחני                
 _________________________________________________________________ 

 
 

 
 אלמרגו מוי  יו"ר: 
 יעל גילת רוזנטל  

 
 

 ליווי רוחני לבני משפחה המתמודדים עם אובדן פתאומי ושכול 
 נעמי סגל

 
 כפר מנדא -ליווי רוחני: קבוצת נשים אלמנות ואימהות הרוגי תאונות דרכים 

 ביאדסי-סאידה מוחסן
 

 תמיכה רוחנית בהתמודדות עם  אובדן ושכול בגיל הזקנה "בנתיב הרוח" 
 אשל -ישראלתכניות ג'וינט 

 ורד נתנאל
 

 שימוש בטקסים רוחניים ככלי טיפולי בתהליכי אבל
 פסטרנק מגנזי טל

 
 היבטים פסיכולוגיים במנהגי האבלות ביהדות

 מרגו מויאל
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 )המשך( 2016בינואר,  12יום שלישי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 אבשלום             II - Bמושב מקביל   19:15 - 18:00

 חברה ותרבות      
 _________________________________________________________________ 

 
 

 אתי אבלין  ר:יו" 
 ג'נאן פראג' פלאח  
    

 "לזכור אותי"
 ניבה ונקרט

 
 היא אלמנה: האלמנה בחברה הדרוזית הישראלית

 ג'נאן פראג' פלאח
 

 עדות התרסקות מטוס ילדים מטוניס -מ"אובדן בלתי נראה לאובדן נראה" 
 אתי אבלין

 
ר !? בעקבות אורפאוס, איננה, דמטעל ה"שם"מה מספרים לנו המיתוסים 

 ואחרים
 פייגין חגית

 
  לגייס את ההתאבדות: ניסיונות השגת תמיכה לאבל נעדר לגיטימציה

 זהר גזית
 _________________________________________________________________ 

 
 שבע-בת             III - Bמושב מקביל   19:15 - 18:00

 עבודה עם הצוות    
 _________________________________________________________________ 

 
 

 יורם גלי  יו"ר:
 סופי דומבה

   
 טיפול תומך בתחילת החיים

 תמי קנטי, אמירה כהן סופי דומבה,
 

 הצוות כמנגנון חוסן מוביל, לחברי צוות הודעת הנפגעות -כוח הצוות 
 יורם גלי

 
 לראות את הכאב ולהביט בו בעיניים: עבודת מחלקת נפגעים בצה"ל

 יפה מור
 

 התמודדות בת עם אובדן אמה  -'"הכנפיים של טולי" 
 טסה-דפנה שדה
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 )המשך( 2016בינואר,  12יום שלישי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 לובי בידורי           IV - Bמושב מקביל   19:15 - 18:00

 1התערבויות        
 _________________________________________________________________ 

 
 

 

 אילה אליהו  יו"ר: 
 עולא קאסם

 
"כמו חרוזים בשרשרת ללא סוגר..." קבוצת תמיכה לבנות ובנים המטפלים 

 באמהותיהם המזדקנות )אלמנות צה"ל(
 אילה אליהו, ענת סדובסקי

 
בית -ת לעו"סיות ואימהותהעיר באר שבע בעת "צוק איתן":סדנא קבוצתי

 במסגרת הבתים החמים
 מאיה שטיין

 
פנים אל מול פנים: על קבוצות דיאלוג בין הורים שכולים לבין אחים שכולים 

 ודיאלוג בין אלמנות ליתומים
 אתי אהרוני, עידית ויסלר מאמו

 
 חבורת היתומים 
 מרים שפיראתמי גינזבורג, 

 
ח ביניהן": בקבוצת אמהות שכולות האמא שבי, האישה שבי, האני שבי והשי"

 דרוזיות
 עולא קאסם, עולא כתורה , יונה דביר

 
 _________________________________________________________________ 

 
 חדר ישיבות         V - Bמושב מקביל   19:15 - 18:00

                  WORKSHOP 
 _________________________________________________________________ 

 
A TRADITIONAL FORMULAIC PRACTICE IN PSYCHOTHERAPY:  
ON THE (OVERLOOKED) HEALING VIRTUES OF WOMEN’S WAILING  
IN MOURNING EVENTS 
Tova Gamliel 

 
 

 ארוחת ערב ללנים 19:15
 

 אולם המלך שלמה -ערב חברתי  20:30
 "אמנות בחול" - אילנה יהבהאמנית  הופעה של 
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 2016בינואר,  13יום רביעי, 
 

 
 

      מושבים מקבילים 6  10:00 - 08:30
 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 המלך שלמה                  I - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30

 רבי שיח         
 _________________________________________________________________ 

 
 

 

 מילברגמנט גגליה פר  יו"ר: 
 

 מישהו לרוץ איתו: מכלול חוסן במחלקת נפגעים בצה"ל
 , מגנזי טל פסטרנק, צמרת ספורטה, גליה פרגמנט מילברג
 דורית בן חמו, ענבל אבינרי מתיתיהו

 

 רחל איגר לוין  יו"ר:
  

פנימי לעולם החיצוני של משפחות המתמודדות חוטים מחברים בין העולם ה
 עם אובדן פתאומי ושכול

 אתי אבלין ,רחל איגר לוין, סיגל מיוסט בירן, הדס גבריאל זני
 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום              II - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30
 1מחקר            

 _________________________________________________________________ 
 

  
 הנד יסמאעיל  יו"ר: 

 מיכל מחט שמיר
 

אב בילדות המוקדמת, הקשר עם ההורה הנותר  "החיים שאחרי": אובדן
 אינדיבידואציה וסגנונות אהבה בבגרות-וההשפעה על דפוסי ספרציה

 רבקה יהב סיון יעקובי,
 

 הקשר בין התנסות באובדן הריון לבין תפיסתן של נשים את הורותן 
 העתידית

 מירי שרףבורנשטיין, -פנינה אייזנברג
 

אנשי הצוות הרפואי לפטירת תינוק  משתנים המשפיעים על עוצמת תגובת
 במחלקה לטיפול נמרץ בילוד

 שולמית קרייטלר, נילי טבק סופי דומבה,
 

 מאפיינים ייחודיים לאלמנות באסלאם: קשרים מתמשכים, כאב רגשי 
 וחוסן נפשי

 הנד אסמאעיל
 

הסתגלות לאובדן של הורים לילדים שנפטרו ואשר תרמו או לא תרמו 
 מאבריהם להשתלה

 אשכנזיתמר 
 

 מסיכות ומילים -הצגת האני 
 רונית ליכטנטריטמיכל מחט שמיר, 
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 שבע-בת             III - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30
 טיפול בשכול במעגל החיים          

 _________________________________________________________________ 
   

 עמית פכלר  יו"ר: 
 יפעת רודיטי

 
 שכוליםקבוצת תמיכה לסבים ולסבתות 

 רוזנברג-גליה שגב
 

 לזכור, לכאוב וגם לחיות 
 יפעת רודיטי, דרורה הראל 

 
קבוצת  -הבניה מחדש של המשמעות לאורו של האובדן  -מעוול לאסון 

 רכבת לבני משפחה בשנת האבל הראשונה
 ניצן בן דב, ליזה אברבנאל כנעני

 
 הצורך במיסוד הסיוע להורים שכולים שיקיריהם נפטרו

 ינוביץפיני רב
 

על טיפולים  -האובדנים הקשורים בגיל לא פוסחים על משפחות האובדן 
 זוגיים בגיל המבוגר

 נילי זהר ארנון רולניק,
 

 סליחה שהרגתי אותך: מדוע מרגישים אשמה על מות אדם קרוב?
 עמית פכלר 

 _________________________________________________________________ 
 

 לובי בידורי          IV - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30
 המטפל במרכז       

 _________________________________________________________________ 
 

 

 
 תמר חזות  יו"ר: 
 דית נינאריע  

 

 הרהורים על תהליך הכשרה של מטפל באובדן ושכול
 חניתה אשורי, ערגה קפולניק

 
לטפל במטפל: כלים של ליווי רוחני להעצמת צוותים מטפלים המתמודד עם 

 אבדנים
 ענת פק אריאל וורנר,

 

ית במצבי חשיבה מאג EMDRהתערבות באמצעות  -מחכים לדפיקה בדלת" 
 של מודיעי נפגעים בעקבות צוק איתן 

 דורית בן חמו
 

עוצמתן של יצירה ואמונה בתהליך ההתכוננות של מטפלת  - "לטפל במטפל"
 באמנות ובני משפחתה לקראת המוות ובעיבוד האובדן לאחר פטירתה

 תמר חזות
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 חדר ישיבות         V - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30
                  RESEARCH 

 _________________________________________________________________ 
 

 

 Chairs: Irwin Sandler 
 Chaya Possick 
 

REMINISCENCE AND THE HEALTH OF ISRAELI HOLOCAUST SURVIVORS 
Norm O'Rourke, Yaacov Bachner, Sara Carmel 
 
EMBODIED LOSS OF WOMEN CARRIERS OF BRCA MUTATIONS FOLLOWING  
RISK-REDUCING SURGERY 
Chaya Possick, Michal Mahat-Shamir 
 
THE EFFECTS OF THE FAMILY BEREAVEMENT PROGRAM TO REDUCE SUICIDAL 
BEHAVIOR OF PARENTALLY BEREAVED CHILDREN SIX AND FIFTEEN YEARS 
LATER 
Irwin Sandler, Jenn-Yun Tein, Sharlene Wolchik, Tim Ayers 
 
MILITARY TRAUMA AND RESOURCE LOSS IN BEDOUIN MEMBERS OF THE ISRAELI 
DEFENSE FORCE 
Ortal Slobodin, Yael Caspi   
 
THE RIGHT TO MOURN OF PEOPLE WITH DEMENTIA ATTENDING ADULT DAY 
CARE 
Rakel Berenbaum, Chariklia Tziraki, Jiska Cohen-Mansfield 
 
 

 _________________________________________________________________ 
 
 

 אנג'לינה            VI - Cמושב מקביל   10:00 - 08:30
      סדנא

 _________________________________________________________________ 
 

 

 
 יצירת תפילה אישית: סדנת למידה חוויתית להתבוננות פנימית ורוחנית

 סייקס-נאוה זוהר
 
 

    וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים הפסקת קפה  10:00
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 המלך שלמה                 Iקביל ב ממוש - מליאה  12:30 - 10:30
 _________________________________________________________________ 

 
 

 
 עפרה אנצ'יו   יו"ר: 

 רבקה יהב
   

 
 אובדנים טראומטיים בחדשות ובלבבות 10:30

 שמשון רובין, רות מלקינסון, אליעזר ויצטום
 

 כשהחיים קשים מנשוא: על האופציה לצמוח מהכאב במצבי  11:30
 אין מוצא באמצעות הדמיון 

 מולי להד
 

 _________________________________________________________________ 
 

 שבע-בת            )אנגלית( IIב מקביל מוש - מליאה  12:30 - 10:30
 _________________________________________________________________ 

 
 

 
Chair:   Eti Ablin 
  Ronit Shalev 

 
10:30 WHEN LIVING HURTS: THE USE OF IMAGINATION IN IMPOSSIBLE 

SITUATIONS 
 Mooli Lahad 

 
11:30 TRAUMATIC LOSS IN THE NEWS AND IN THE HEARTS AND MINDS OF 

THE PUBLIC 
 Ruth Malkinson, Shimshon Rubin, Eliezer Witztum 
 
 

       ארוחת צהריים קלה 12:30
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 

 

      מושבים מקבילים 7  15:00 - 13:30
 

 
 _________________________________________________________________ 

 

 המלך שלמה                 I - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30
 רבי שיח           

 _________________________________________________________________ 
 

 

 ית שלורונ  יו"ר: 
 

סוגיות בטיפול בילדים שאיבדו בן משפחה כתוצאה מרצח, במגזר הערבי 
 בישראל

 רונית שלוקרולה דרגן, , פאידה עבדאללה
 

 יעלה כהן  יו"ר: 
 

 ליווי בני משפחות נפגעי עבירות המתה -לא שוכחים אף אחד 
  איריס טוביה, מלדה שלהב, קרולה דרגןיעלה כהן, 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 אבשלום              II - Dמקביל  מושב  15:00 - 13:30

 טיפול             
 _________________________________________________________________ 

 
 

 

 אפרי בר נדב  יו"ר: 
 בשמת טובין  

 
 קבוצת שכול "שאריות של החיים"

 ארי דה וריס-ליאורה גוב
 

תרומתה של פסיכולוגיית העצמי להבנתו של תהליך האבל והטיפול 
 הפסיכותרפי באבלים

 שי שלקס
 

TTBQ2_CG 31 - כלי חדש להערכת יגון מורכב 
 נדב-אפרי בר

 

 קבוצה לנשים אחרי לידה שקטה בגישה קוגניטיבית התנהגותית
 פיקי )בתיה( רשף, ורד בר

 
 המשגה, תהליכי טיפול ותאור מקרה -הריון שלאחר אובדן היריון 

 ליאת עמיאל
 

 טיפול במשחק עם ילדים שחוו אבדן ושכול
 בשמת טובין
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 )המשך( 2016 ינואר, ב 13יום רביעי, 
 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 

 שבע-בת              III - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30
 זיכרון, הנצחה ואינטרנט -י תאובדן טראומ                    

 _________________________________________________________________ 
 

 

 יהודית דור  יו"ר: 
 אילן שריף  

 
 

 אובדן המולדת -אובדן האם 
 שרית גדעוני כהן

 
 ן המודרני הנוכחיההיבטים הדיגיטלייים הנלווים למוות בעיד

 ורד שביט
 

 "יום הזיכרון השבור" טקס אלטרנטיבי ביום הזיכרון
 חמוטל ארבל ,אילן שריף

 

טיפול מרחוק במטופלים שכולים, שבחרו להתרחק ורוצים להשאר קרוב 
 טיפול בשכול, באבדן ובטראומה, בשילוב מגוון גישות טיפוליות

 תמר דגן
 

 זוג ומשפחות באמצעות טיפול מרחוק לגשר על המרחק: קרוב לבבות בין בני
 נילי זהר, ארנון רולניק שושנה הלמן,

 
 מרכז התיעוד של נט"ל -עדות טראומה וזיכרון 

 יהודית דור
 _________________________________________________________________ 

 
 לובי בידורי           IV - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30

 2מחקר            
 _________________________________________________________________ 

 
 
 

 מור אבנרי  יו"ר: 
 פריד-עופרה כהן  
  

 היבטים מגדריים בכתיבת הורים  -ים של מכאוב" "והבית הפך לטלא
 הימים", -זיכרון לנופלים: "קדש", "ששת-שכולים על אבל ומשמעותו בספרי

 הראשונה"-כיפור" ו"לבנון-"יום
 פריד -עפרה כהן

 
 נוכחותו של האב הנעדר: נרטיבים של זיכרון, חלל וקיימות

 מור אבנרי
 

 גנון התקשרות ופחד קשר בין אובדן אב ויחסים עם האם לבין ס
 מאינטימיות בקשר זוגי בקרב יתומי צה"ל

 גיל גולדצויג  נטע אלדר לירן,
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 לובי בידורי         )המשך( IV - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30

 2מחקר              
 _________________________________________________________________ 

 
 

 ם בסיכון טראומה מורכבת, חוסן ותהליכי יצירה בקרב נערי
 דניאל דריוואה  איריס וקסלר בוזגלו,

 

 אובדן, בדידות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים: השוואות בין התמודדות 
 עם התאלמנות להתמודדות עם גירושין

 קרן מייקל 
 

 משמעות האובדן והשלכותיו עבור אחאים שכולים שאברי אחיהם נתרמו
 טל בורלא

 
 _________________________________________________________________ 

 

 חדר ישיבות         V - Dל מושב מקבי  15:00 - 13:30
                   WORKSHOP     

 _________________________________________________________________ 
 

 

 
TWO PROGRAMS TO PROMOTE RESILIENCE OF BEREAVED PARENTS 
Irwin N. Sandler, Robin Goodman 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 אנג'לינה               VI - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30

 סדנא                 
 _________________________________________________________________ 

 
 

 
 ילדים של החיים ורק אני יכול לשים קץ לכאב את יודעת אמא כולנו

 טל שורץ
 _________________________________________________________________ 

 
 מרינה                  VII - Dמושב מקביל   15:00 - 13:30

 סדנא             
 _________________________________________________________________ 

 
 

 
 פסיכותרפיה באובדנים שאינם מוות

 נחמי באום
 

 
    וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים הפסקת קפה  15:00
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 

 

      מושבים מקבילים 6   17:00 - 15:30
 

 
 _________________________________________________________________ 

 

 המלך שלמה                  I - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30
 רבי שיח           

 _________________________________________________________________ 
 

 

 

 אפרי בר דב  יו"ר: 
 

 התמודדות של חברות שכולות עם אובדן בן הזוג
 אפרי בר נדב, רונית שלו, רינה כהן

 
 משה פרחי יו"ר:

 
 יות ראשוניות במצבי חירום ומצוקההתערבו

 משה פרחי, צח סלור, אביטל תומר
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 אבשלום              II - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30

 2התערבויות        
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 אורלי אביטל  יו"ר: 
 יעלה כהן

   
 

 רכישת כלים לריפוי עצמי ולהעצמה אישית בהתמודדות אובדן ושכול
 גילה הטל

 
 תרפי בטיפול במצבי שכול ואבדןהמרחב הסינו
 רחל גוטרמן

 
 התערבויות לאחר אובדן שאינן פסיכותרפיה

 תהילה פרידמן
 

 כלים יצירתיים להתמודדות ילדים עם אובדן
 תמנע שלו

 
 תמות וסוגיות בהקמה והפעלה של קבוצות תמיכה במגזר הערבי

 אורלי אביטל, רים סולימאן
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 שבע-בת              III - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30

 סדנא                
 _________________________________________________________________ 

 
 שכול ובודהיזם

 גרוסמן-מיכל אשל
 

 _________________________________________________________________ 
 

 לובי בידורי          IV - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30
 נרטיבים באובדן ושכול            

 _________________________________________________________________ 
 

 

 ליאורה ג'וסמן  יו"ר: 
 דנית רחמילביץ

   
 

 ותת "קמים": מאפיינים יחודיים להתמודדות באובדן ילדים למחלותהקמת עמ
 מונק הפסי

 
 התמודדות עם משברים מתוך  אמונה ושמחה

 ברוריה רבינוביץ
 

 מ"יגון ללא זכויות" ל"יגון ללא הכרה" 
 דנית רחמילביץ

 
 "להתנפץ  לשלם"

 זנד-נאוה רבינוביץ'
 

יות ופלסטיניות עשרים שנה להקמתו של פורום משפחות שכולות ישראל
 למען שלום ופיוס

 יונה ברגור
 

 הסיפור של הנסיכה נור
 יפעת קורן ניסני
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 

 חדר ישיבות         V - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30
                       CULTURE AND RELIGION 

 _________________________________________________________________ 
 

 
 Chairs: Thomas Geldmacher 
  Hamutal Bar-Yosef 

  
 

THE POLITICS OF GRIEF - MAKING LOSS AN ISSUE 
Thomas Geldmacher, Daniela Musiol 
 
LIVING IN MANDATORY PALESTINE: PERSONAL NARRATIVES OF THE GALILEE 
FROM THE 1940S TO 1967 
Roberta Rubin Greene, Shira Hantman 
 
MEMORY, TRAUMA, AND THE FUNCTIONS OF REMINISCENCE AMONG 
HOLOCAUST SURVIVORS 
Norm O'Rourke, Sara Carmel, Yaacov Bachner 
 
THE PROCESS OF OVERCOMING TRAUMAS 
Hamutal Bar-Yosef  
 
WEAVING BIBLICAL TEXTS AND PERSONAL POEMS - A JEWISH SPIRITUAL 
HEALING GROUP FOR WIDOWS 
Lessa Roskin 

 
 _________________________________________________________________ 

 

 מרינה                 VI - Eמושב מקביל   17:00 - 15:30
   סדנא       

 _________________________________________________________________ 
 

 
 דרכים יצירתיות לטפל באובדן ושכול דרך הפסיכודרמה, ״תיאטרון האמת״

 ציפי סידר
 

 הפסקת התרעננות 17:00
 

 _________________________________________________________________ 
 

      המלך שלמה                 )אנגלית( הרצאת מליאה  18:00 - 17:15

 _________________________________________________________________ 
 
 

 אפרי בר נדב  יו"ר: 
 להדמולי 

 
 "AM I NORMAL OR MENTALLY ILL?": MOVING ON WITH THE BEREAVEMENT 

EXPERIENCE 
 איימי צ'או

 
 הפסקת התרעננות 18:00
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 

 

      מושבים מקבילים 6   19:30 - 18:15
 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 המלך שלמה                  I - Fמושב מקביל   19:30 - 18:15

 רב שיח           
 _________________________________________________________________ 

 

 

 חן קוגל  יו"ר: 
 

 סוציאלי-התמורות במרכז הלאומי לרפואה משפטית בהיבט הפסיכו
 חן קוגל, רונה אקרמן, בני אבישר

 
 _________________________________________________________________ 

 
 אבשלום              II - Fמושב מקביל   19:30 - 18:15

 גוף ורפואה        
 _________________________________________________________________ 

 
 

 

 יעקב אבלין  יו"ר: 
 אביטל קאפח  

 
 

על כאבי הגוף וכאבי  -ֵאִבי נֶצַח ּוַמכִָתי ֲאנּוָשה ֵמֲאנָה ֵהָרֵפא" "לָָמה ָהיָה כְּ
 הנפש

 יעקב אבלין
 

 קבוצה ממוקדת משמעות לנשים עם סרטן שד גרורתי
 כהן-שירה בירנשטוק אביטל קאפח,

 
 מורכבות חווית האובדן בעקבות אובדן הריון ולידת מת -אם ללא תינוק 

 רביב-שירת סרטל
 _________________________________________________________________ 

 
 

 חדר ישיבות         III - Fמושב מקביל   19:30 - 18:15
 3מחקר               

 _________________________________________________________________ 
 

 

 סטאל-מור שחורי  יו"ר: 
 מרים שפירא  

 
 השומר אחי )בלבד( אנוכי?

 פלסטיני -הערכת מעשי הרג והשלכותיהם הנפשיות בסכסוך הישראלי
 שמשון רובין, קרן שרביט רעות זרחוביץ,

 

 השפעת האם הגרושה על הסתגלות הסתגלות לאובדן המשפחה השלמה: 
 הבת לגירושי הורים 

 סטאל-מור שחורי
 

 עשר שנים אחרי -השפעת העקירה )מגוש קטיף( על מתבגרים 
 משה בן סימון, חוה וייס מרים שפירא,
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 )המשך( 2016 בינואר,  13יום רביעי, 
 _________________________________________________________________ 

 
 שבע-בת             IV - Fמושב מקביל   19:30 - 18:15

 קבוצה פתוחה                  
 _________________________________________________________________ 

 
 

 

 אילן שריף  יו"ר: 
 
 

 פתוח לכולם -פורמלי להדהוד התנסויות מהכנס -מפגש בלתי
 _________________________________________________________________ 

 
 לובי בידורי           V - Fמושב מקביל   19:30 - 18:15

 קבוצה פתוחה                  
 _________________________________________________________________ 

 

 

 אתי אבלין  יו"ר: 
 
 

 םפתוח לכול -פורמלי להדהוד התנסויות מהכנס -מפגש בלתי
 
 

 ארוחת ערב ללנים 19:30
 

 לובי בידורי -ערב חברתי  21:00
 כהן-זהרה אליאסעם הפעלה בתנועה 
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  2016 בינואר,  14י, חמישיום 
 

 

      מושבים מקבילים 7   09:45 - 08:00
 

 
 _________________________________________________________________ 

 

 המלך שלמה             I - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00
 לידה שקטה        

 _________________________________________________________________ 
 

 

 ת דינה ליכטנטריטרוני  יו"ר: 
 דיןואורטל סלוב  

 
אריה שנלחמת על החיים שלה: מה מספר נרטיב שם היילוד  -"אריאל" 

 המוצג מפי ההורים על חוויות אובדן סביב לידת פג
 אפרת-מיכל אורנן מאי מרקוביץ,

 
 אובדן בהיריון ולידה -השקט שנשאר 
 תמי גינזבורג

 
 ל אובדן היריוןבחזרה לנקודת האפס: התבוננות טמפורלית ע

 אורטל סלובודין
 

 תם של אבותיהמתת עובר בר חיות בחווי
 רונית דינה ליכטנטריט

 
 קולותיהן של נשים אחרי אבדן הריון: ליווי ותמיכה מעצמה להעצמה 

 מלכה נוקריאן, אתי יונה
 

 _________________________________________________________________ 
 

 אבשלום             II - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00
 סדנא    

 _________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 קדמים שלנו הם הסיפור האישי שלנוהזכרונות המו

 אתי אבלין, רונית שלו
 

 _________________________________________________________________ 
 

 שבע-בת              III - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00
 סדנא     

 _________________________________________________________________ 
 

 
פסיכותרפיה עם סנסורים המהווים עינים  -להקשיב לגוף לראות את הנפש 

 רואות ואוזן קשובה 
 ארנון רולניק
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 ך()המש 2016 בינואר,  14י, חמישיום 
 _________________________________________________________________ 

 
 לובי בידורי          IV - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00

 הרצאות           
 _________________________________________________________________ 

 
 דנה כהן  יו"ר:

 עינת קאופמן  
 

צמיחה פוסט טראומטית בעקבות אובדן במשפחה: השלכות לעבודת היועץ 
 החינוכי

 דנה כהן
 

"מה זה מוות בשבילך?" תמיכה טלפונית ומקוונת בתהליך ההתמודדות עם 
 ת ואובדןמוו

 שירי דניאלס
 

 טראומטיזציה משנית ומנגנוני הגנה: הומור וסאטירה בזכרון השואה בישראל
 ליאת שטייר לבני

 
 לתפקד במקום להרגיש?!

 עינת קאופמן 
 _________________________________________________________________ 

 
 חדר ישיבות         V - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00

                    RELATIONSHIPS 
 _________________________________________________________________ 

 

 
Chairs:  Phyllis Kosminsky 
  Kobi Tourgeman 
 

THE EXPERIENCE OF LOSING A GRANDCHILD AND MEANING IN LIFE AFTER THE 
LOSS  
Kobi Tourgeman 
 
EARLY ATTACHMENT TRAUMA: IMPACT ON ADULT GRIEF AND IMPLICATIONS 
FOR TREATMENT 
Phyllis Kosminsky 
 
WALKING THE GRIEF JOURNEY WITH SENIOR SIBLINGS 
Deborah Deeter 
 
IF YOU WRITE MY STORY: HELPING CHILDREN IN GRIEF 
Gil Reich 
 
SAY YES TO LIFE IN SPITE OF… 
LOGOTHERAPY AS A FUNDAMENT TO MENTAL RESILIENCE IN FACE 
OF HOSTILITY AND DEATH 
Gideon Millul 
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 )המשך( 2016 בינואר,  14י, חמישיום 
 _________________________________________________________________ 

 

 אנג'לינה                  VI - Gמקביל מושב   09:45 - 08:00
                 WORKSHOP 

 _________________________________________________________________ 
 

 
RESPONDING TO GRIEF: BUILDING RESILIENCE - THE SEVEN SPIRITUAL STEPS 
Sherri Mandell 

 _________________________________________________________________ 
 

 מרינה                       VII - Gמושב מקביל   09:45 - 08:00
                  סדנא

 _________________________________________________________________ 
 

 
סדנה חווייתית ותרגול גופני למטפלים בטראומה  -ם הגוף אני כאן גם ע

 ואובדן
 יפת-ורד הירשפלד

 
    וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים הפסקת קפה  09:45

    
 _________________________________________________________________ 

 
 המלך שלמה            מליאת סיום  12:15 - 10:30

 _________________________________________________________________ 
 
 

 
 אילן שריף  יו"ר:

 
 הענקת פרסים על תרומה לתחום

 , בשם פרופ' פיליס סילברמן ילברמןגילה סדר' רות מלקינסון, דר' 
 קולין פארקספרופ' 

 
 

 רות מלקינסון  יו"ר:
 

 )אנגלית(הרצאת סיום 
LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD 

 קולין פארקס
 

 ברכות סיום וסיכום
 שמשון רובין

 
 נעילת הכנס 12:15
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 פוסטרים אלקטרוניים
 

 
 ויסות רגשי בצל חווית אבדן הורה בילדות

 שרית גדעוני כהןשוני, טליה גר
 

 עמדות של יהודים ומוסלמים כלפי הנצחה ועיבוד אבל בעידן הדיגיטלי 
 עדי סלם ,שמשון רובין

 
MORTALITY COMMUNICATION PREDICTS PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG 
FAMILY CAREGIVERS OF HOME HOSPICE AND HOSPITAL INPATIENTS WITH 
TERMINAL CANCER 
Yaacov Bachner 

 
DIVORCE AND BEREAVEMENT - WEIGHT OF LOSS IN LATER LIFE: RESULTS FROM 
KOREA WELFARE PANEL STUDY (KOWEPS) 
Yaeji Kim 

 
COMPLICATED GRIEF DISORDER, EMOTIONAL REACTIONS AND ATTITUDES 
AMONG FAMILY MEMBERS OF PATIENTS IN VEGETATIVE AND MINIMALLY 
CONSCIOUS STATE 
Ittai Dayan, Esther Lee-Marcus, Uriel Heresco-Levy 

 
FEAR OF DEATH, MORTALITY COMMUNICATION, AND PSYCHOLOGICAL 
DISTRESS AMONG SECULAR AND RELIGIOUSLY OBSERVANT FAMILY CAREGIVERS 
OF TERMINAL CANCER PATIENTS 
Norm O'Rourke 

 
RESILIENCE AND THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF WIDOWED WOMEN 
Norm O'Rourke 

 
CONFIDANT NETWORK CHANGES AND ADJUSTMENT TO WIDOWHOOD IN THE 
SECOND HALF OF LIFE 
Ella Schwartz 

 
 

 
 

 
 
 

 
  


