
אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון השנתי הרביעי בנושא

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

Remembrance Days and Other Days: Who, When, What and Why Do We Remember?

ביום רביעי ט' בניסן תשע"ד, 9 באפריל 2014, בין השעות 18:40-13:45
במצפור רבין, בניין רבין, קומה 9, אוניברסיטת חיפה

תמונה: למטה (פרט), 2009  מיכה אולמן, באדיבות האמן

מספר המקומות מוגבל עלות יום העיון בהרשמה מוקדמת עד ל-15.3.2014: 55 ₪ (לסטודנטים וגמלאים 35 ₪)
לאחר תאריך זה, דמי הרשמה 80 ₪ (לסטודנטים וגמלאים 50 ₪)

סיום הרשמה 2.4.2014, מתאריך זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי (ביום הכנס)
ההרשמה מותנית במשלוח המחאה למרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי,

לפקודת אוניברסיטת חיפה עם ציון שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, 
לכתובת: המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי, החוג לפסיכולוגיה – אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905

נשמח לראותכם בין המשתתפים
למידע נוסף: Kenes.ovdan2014@gmail.com or http://clbhr.haifa.ac.il, טל' 04-8249318

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

התכנסות, הרשמה וכיבוד  14:15-13:45

ברכות:  14:35-14:15
פרופ' גוסטבו מש – דיקן הפקולטה למדעי החברה, 

אוניברסיטת חיפה
פרופ' מורי גולדשמיד – ראש חוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת 

חיפה
מר אלי אפללו – יו"ר קרן קיימת לישראל

פרופ' שמשון רובין – ראש המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, 
שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה

מושב ראשון  16:00-14:35
יו"ר ד"ר רות מלקינסון – המרכז הבינלאומי לחקר אובדן 

שכול וחוסן נפשי
ד"ר מעיין למפרט-צמרת – המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, 

שכול וחוסן נפשי והחוג לפסיכולוגיה – אוניברסיטת חיפה 
אובדן "בלתי-נראה": התבוננות בחוויית אובדן נטולת זיכרון 
פרופ' ניצה בן-דב- החוג לספרות עברית והשוואתית וראש 

התכנית לימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה
עיבוד האבל על מות אם ב"דמי ימיה" של עגנון

הפסקת קפה  16:15-16:00

מושב שני  17:45-16:15
יו"ר: פרופ' אליעזר ויצטום – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יולנדה גמפל,  אוניברסיטת תל אביב
זיכרון של ההווה

פרופ' גבי שפלר – בית חולים הרצוג, ומופקד הקתדרה על 
שם פרויד באוניברסיטה העברית, ירושלים 

ספונטאניות אל מול טקסיות וארגון בזיכרון והנצחה – 
התבוננות אישית תיאור וניתוח של מצב חברתי מתמשך 

ומתפתח

פאנל סיום  18:30-17:45
יו"ר פרופ' שמשון רובין וד"ר רות מלקינסון

משתתפים: פרופ' אליעזר ויצטום, 
פרופ' מיכל אפרת
ד"ר עמית פכלר 

ודוברים נוספים מבין מרצי הכנס

דברי סיכום וסיום:  18:40-18:30
פרופ' שמשון רובין

הפקולטה למדעי 
החברה

החוג 
לפסיכולוגיה


