
 

 

 החטיבה הקלינית של               
 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל                           
  בנושא: ליום עיון להזמינכםת מתכבד                               

 

 "דילמות אתיות וכלים מקצועיים: עבודה טיפולית עם קורבנות אלימות"
 

 11:00בשעה  ,חתשע" ד כסלו, כ".1221221שלישי, יום 

 , רמת גן8בצלאל , רח' מרכז הדרכה "שביט"ב
 

 זרקור לדילמות האתיות ולכלים המקצועיים העומדים בפני אנשי מקצוע בעת עבודתםלהפנות היא המפגש מטרת 
 אובדןו מתמשכת דאותו-אישל  של אלימות מכוונת, ובמיוחד בתנאים תנובעם קור טיפולית/שיקומיתה או אבחוניתה

ים מטופלים המטופל. דגש מיוחד יושם על אספקטים אתיים וקליניים איתם מתמודדים מטפלים המלוו אצל אמון
 בהליכים משפטיים הקשורים לאלימות אותה שרדו.

פסיכיאטר, המנהל הקליני  –סאלס )ספרד(-ד"ר פאו פרזהרצאת אורח, דיון וחשיבה משותפת עם המפגש יכלול 

עינויים בהתאחדות רדיפה וויושב ראש הוועדה המקצועית על דריד לשיקום קורבנות של אלימות, במ SiR[a] של מרכז
   השותף לארגון המפגש. עד הציבורי נגד עינויים בישראלהווהזמנת האורח בחסות  .הפסיכיאטרים העולמית

 

 .שפה האנגלית ללא תרגוםרובו בהאירוע יתקיים ב
 

 :בתכנית
 

 התכנסות וכיבוד    14:00
 

 דברי פתיחה    14:30
 הפסיכולוגים בישראל )הפ"י(סתדרות חטיבה הקלינית בהיו"ר ה, עמוס ספיבק              

 

           –Building Confidence and Trust in the Therapeutic Relationship"     -הרצאת אורח 14:40

Ethical Dilemmas in the Clinical Work with Victims of Violence"                                     
Dr. Pau Perez-Sales, Senior psychiatrist in La Paz Hospital, Madrid, Clinical Director of 

SiR[a]- Center for the Rehabilitation of Victims of Violence, Madrid, Chair of the Section of 

Psychological Consequences of Persecution and Torture in the World Psychiatric Association. 
 

 הפסקה    15:40
 

16:00   “Bridging the Gaps: From Clinical Work with Survivors to Mental Health Policy”  
מנהל והנפש "שלוותה" רפאת בריאות הנפש כפר סבא של המרכז לבריאות פסיכיאטר, מנהל מעידו לוריא,  ד"ר              

 . מרפאת "גשר"
 

 ונקודותבמבקשי מקלט, נפגעי עינויים וחסרי המעמד בישראל2 שאלות "סוגיות בטיפול    16:20
 לריבוי הרבדים" התייחסות            
 ניסיון בעבודה בשרות הציבורי, חברה בצוות המטפלים  פסיכולוגית קלינית מומחית,גב' תהילה גיגי,              
 במרפאת "גשר".              

 

61:40  “The Ethics and Mental Health Consequences of (Our) National Social Policy for 

Asylum Seekers in Israel” 
 , פרופסור חבר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטתPhD in Clinical Psychology, פרופ' עמית ברנשטיין

 .International Research Collaborative on Anxiety -חיפה ומנהל ה
 

 "דיון פתוח עם הקהל   נראים הדברים בקונטקסט הטיפולי המקומי?כיצד " 60:00
 
 

 דמי השתתפות והרשמה
 

 ₪ 00עלות השתתפות: 
 

 לקישור להרשמה לחצו

 00-3202020 -, מזכירות הפ"י00101..-00אפרת שיר : לפרטים נוספים
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