
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
:הזמנה ליום עיון בנושא

"אנושיות בעולם של טכנולוגיה:המחרמקצועות "

(פרטים בהמשך)*כללית ארצית ואסיפה 

31.1.18-'דהמפגש יתקיים ביום 
"שביט הדרכה"במרכז , 14:00בשעה 

רמת גן, מתחם הבורסה8רחוב בצלאל 

האדם  -נכנסים בימים אלו לעולם של מכונות חכמות המתחילות להבין את בניאנו 
סוכני ביטוח ורבים , עורכי דין, רופאים. טוב יותר מכפי שהם מבינים את עצמם

ידי מחשבים ובינות  -אחרים מתחילים לגלות שחלק מעבודתם מבוצעת טוב יותר על
,  בשאלה זו נדון ביום העיון? דינם של הפסיכולוגים, לפיכך, מה יהיה. מלאכותיות

.וננסה להבין האם יהיה עדיין מקום לאדם בעולם של טכנולוגיות מתקדמות

,  עתידן, טכנולוגיה-ר לננו"ד, צזנהר רועי "די "ההרצאה המרכזית ביום זה תועבר ע
בעל שם  , אביב-אוניברסיטת תל, טכנולוגיה וביטחון, חוקר בסדנת יובל נאמן למדע

ב באמצעות רובוט על ההיערכות למקצועות המחר  "מרצה מארה, עולמי בתחומו
מחבר הספרים . ולעולם בו מכונות חכמות יתחרו במומחים אנושיים ביכולותיהן

".המדריך לעתיד", "השולטים בעתיד"

לא רק עם הגוף  , כיצד הטכנולוגיה מאפשרת דיאלוגר ארנון רולניק"דבהמשך יציג 
. אלא גם עם טיפול דינמי( CBTתוכנות המלמדות )ולא רק עם המחשבות ( ביופידבק)

יעברו דרך "האם אפשר שאמפטיה ותהליכי העברה : במיוחד יתעכב על השאלה
. ארנון גם יציג דרכים טכנולוגיות להעצמת הטיפול". הרשת

.  נוספים על המרצים בדף האחרוןפרטים *

.נשמח לארח אתכם

:בתוכנית

התכנסות וכיבוד קל 13:30

(י"הפ)ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל "יו, ר מאיר נעמן"ד-פתיחה14:00

"אנושיות בעולם של טכנולוגיה: מקצועות המחר"14:10

.  עתידן, טכנולוגיה-ר לננו"ד, צזנהר רועי "ד

"?פסיכולוגיה וטכנולוגיה בכפיפה אחתהיגורו"15:00

,  מנהל קליניקה המשלבת פסיכולוגיה, פסיכולוג קליני, ר ארנון רולניק"ד

טכנולוגיה ורוח אנוש

הפסקה וכיבוד קל15:45

אסיפה כללית16:00



הזמנה לאסיפה כללית ארצית

י"הפמזמין בזאת את חברי , הוועד המרכזי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

.2017אסיפה הכללית הארצית לשנת -ל

,  18:00–16:00בשעות 31.1.18האסיפה תתקיים בתאריך 
, רמת גן, מתחם הבורסה, 8רחוב בצלאל , "שביט הדרכה"במרכז 
.חוקית בכל פורוםותהיה 

.אם יחול שינוי לגבי מיקום האסיפה תבוא על כך הודעה נפרדת

האסיפה הכללית הארצית היא חוקית אם חברי ההסתדרות הוזמנו ": לתקנון27לפי סעיף 
של חברי  50%-למעלה מ, דהיינו–ואם משתתף בה מניין חוקי , בהתאם לאמור לעיל, כחוק

תתקיים , במועד שנקבע, ל"אם לא התאסף המספר החוקי של המשתתפים כנ. ההסתדרות
ותהיה חוקית בכל מספר של , כעבור חצי שעה, האסיפה באותו המקום במועדה השני

".משתתפים

אנושיות  :המחרמקצועות "-ליום עיון בנושאהאסיפה תתקיים בהמשך 
.14:00החל משעה , באותו המקום, יתקייםאשר " טכנולוגיהבעולם של 

.  מוזמנים גם למפגש זהי"הפחברי . התוכנית רשומים בדף הקודםפרטי 

:סדר היום לאסיפה
.י"הפר "יו, ר מאיר נעמן"ד–סקירת הפעילות של הוועד המרכזי •
.  דוח ועדת הביקורת והמלצותיה•
.וועדת אתיקהי"הפר "יו, בחירות כלליות לוועד מרכזי•
. 2016ח המילולי לשנת "ח הכספי והדו"אישור הדו•
וקביעת שכרם כרואי  ' דן ושות, ח סנדק"כהונת משרד רוהארכת •

.  י"הפהחשבון של 
.שונות•

ר"יו, מאיר נעמןר "ד
הפסיכולוגים בישראלהסתדרות 

כל חבר המשלם את מסי החבר באופן שוטף רשאי ומוזמן להשתתף  
שטרם שילם את דמי החבר לשנת מי . ולהצביע באסיפה הכללית

.יוכל לעשות זאת גם ביום האסיפה, 2017
המעוניינים לעיין בדוחות הכספיים לפני מועד האסיפה  י"הפחברי 

www.psychology.org.il: ימצאו אותם באתר האינטרנט שלנו

', כיבוד וכד, הצורך להתארגן מבחינת גודל אולםבשל **
:  לאשר את השתתפותו בקישור הבאשמתכנן להגיע מכל מי נבקש 

להרשמה  לחץ 

http://www.psychology.org.il/
https://secure.cardcom.co.il/u/u15/


:צזנהר רועי "ד, על המרצה
הוא . הינו אינטלקטואל ציבורי וחוקר עתידים מוכר בישראל ובעולםצזנהר רועי "ד

ניהל  , באוניברסיטת תל אביבבלבטניקש "חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע
,  את התכנית לחקר עתידים ביחידת להב פיתוח מנהלים באוניברסיטת תל אביב

והעביר קורסים  , משויך ליוזמה לרובוטיקה ממוקדת אנושות באוניברסיטת בראון
הקים ועומד בראש צזנהר "ד. בנושא עתידנות גם באוניברסיטה העברית ובטכניון

-שותף של טלה-כמייסד" חי את העתיד"-ו, לחיזוי פוליטיסימפוליטיקספרויקט 
כך שהוא מסוגל  , משוכללים ברחבי העולםטלפרזנסחברה המפעילה רובוטי –באדי 

רובוטיים המשמשים  אוואטריםללמד ולנהל מיזמים בשלוש יבשות דרך , להרצות
. עבורו כגופים חלופיים

טכקאסט, כולל האגודה לעתיד העולם, חבר במספר גופים לחקר עתידיםצזנהר "ד
שנועדה Lifeboat Foundationהוא חבר בוועד המייעץ של . ופרויקט המילניום

 Global Challenges-וערך מחקרים עבור ה, לשמר את האנושות מכיליון

Foundation . אפים  -ובסטרטומשמש כיועץ מדעי בכיר באגודה לעתיד העולם
בנוסף הוא פועל כאנליסט  . Off2On-ו2Key ,Hilltop Technologies, אובוויסלים

.  לייעוץ בכוח ההמוניםויקיסטראטבכיר בחברת 
מכר וריכז את תשומת -הפך לרב–" המדריך לעתיד"–צזנהר "ספרו הראשון של ד

השנה יצא ספרו השני  . לב הציבור בעתיד ובדרך בה ישפיעו הטכנולוגיות על החברה
העוסק בשלטון בעתיד  -" תקווה, טכנולוגיה, שלטון-הון: השולטים בעתיד"–

יאיר  . בהוצאת כינרת זמורה דביר, התעשייה והציבור, ובחלוקת הכוח בין הממשלה
".מדובר בספר שכל פוליטיקאי ישראלי צריך לקרוא"-לפיד הודיע ש

ר "אחד הרעיונות המרכזיים בספר היה מעבר לצורת שלטון חלופית אותה מכנה ד
מדינת הענן "וחזון זה אכן מתגשם בימים אלו באמצעות הקמת , "מדינות ענן"צזנה

ייצוג וכוח משותף לעם היהודי בכל מקום  , שאמורה לספק שירותים" היהודית
.שעוסק בעבר ובעתיד העם היהודי, בימים אלו הוא עובד על ספרו הבא. בעולם

ר ארנון רולניק"ד
.  בעל רקע במספר אסכולות בפסיכותרפיה, ר ארנון רולניק הוא פסיכולוג קליני"ד

הוא בוגר תכנית הדברות של המכון האנליטי בירושלים ומדריך בטיפול קוגניטיבי 
זה מעל שלושים שנה שארנון משלב טכנולוגיה ופסיכולוגיה בקליניקה  . התנהגותי

.שהוא מנהל
ההמצאות והסטרטאפים  . מתחיל באהבתו לשחק, החיבור של ארנון לטכנולוגיה

הביופידבק היווה מקום ראשון בו שילב את . בעיניו הם יצירתיות משולבת במשחק
הכנסת הסנסורים הפיזיולוגים יחד עם המחשב לתוך . הטכנולוגיה עם הגוף והנפש

.  חדר הטיפולים פתח אפשרויות חדשות של שלוב טכנולוגיה בתוך השעה הטיפולית
שם הכוונה היא לדיאלוג שמטפל  , "השלישי בחדר"מכאן בנה את הקונצפט של 

אם בקריאות הפיזיולוגיות ואם בתכנים  : ומטופל מנהלים כאשר הם צופים במחשב
דבר המאפשר להעצים  , ((joint attention" מבט משותף"אחרים המאפשרים להם 

עם כניסת  . את הטיפול ולתת למטופל ולמטפל דרך להבין כיצד חושב הזולת
האינטרנט והסלולרי לחיינו פיתח ארנון כבר בראשית שנות התשעים קורסים  

".אינטרנט ומחשבים לאנשי בריאות הנפש"ו" הורים לילדי המחשב"שנקראו 
עם  , גרם לו , ל"או העוברים ללמוד בחורילוקיישןהצורך לסייע למטופליו העושים 

כעת הוא .  לבדוק את המשמעויות של טיפול מרחוק, בתחילת המאההסקייפכניסת 
. From the Couch to the Screenר חיים וינברג ספר על שיקרא "עורך יחד עם ד

Intersubjectiveבאמצעות גישת  Neurobiology  והדגשתה את חשיבות הגוף
.  ומה אובד בטיפול מרחוק, מה עובד, שואל ארנון מה עובר, והמוח בטיפול

ודגש רוב יושם על  , ההרצאה לא תתעלם מהמחירים שהטכנולוגיה גובה מחיינו
.השאלה איך ניתן לשמור על רוח האדם מבלי לפחד מהטכנולוגיה


