
THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

<< להרשמה >>

אובדנים שאינם מוות: 
בחיים ובקליניקה

יום העיון יתקיים ביום שלישי

26 באפריל 2022
בין השעות 9:00-15:00 

במשכן אומנויות הבמה )רח' הפלמ"ח 2, רעננה(
 חנייה חינם בשפע

יום העיון יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק !!! 

 יום העיון יתמקד בהיעדרותן הנוכחת של חוויות אובדן שאינן מוות.
 נדון במשוכות החברתיות והבין-אישיות שמקשות על עיבודן ונציע מחשבות
על האפשרי במרחב הטיפולי, במרחב החברתי, הבין-אישי והתוך-אישי.    

https://secure.cardcom.solutions/e/xZWH
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התכנסות והרשמה

דברי פתיחה

ְלַבּכֹות אובדנים שאינם / פרופ' נחמי באום
חוויות של אובדן מעוררות כאב, צער ועצב. השאלה "מדוע זה כל כך כואב" אינה מתעוררת 

כשהאובדן הוא מותו של אדם משמעותי. לכולנו ברור שלמותו ואובדנו של אדם מתלווה כאב. מובן 
מאליו זה משנה פניו כשחוויית האובדן אינה נובעת ממוות. באובדנים כאלה הסביבה, הן הקרובה 

והן הרחוקה, משדלת להפנות את מבט האדם ל-יש, לחיובי, לעתיד, תוך הפניית עורף לצורך הרגשי, 
להכרח הנפשי, ִלְבּכֹות וְלַבּכֹות את שאיננו, בין שהיה ואיננו עוד ובין שמעולם לא היה. אציג את 

השלכותיה של גישה זו על הנפש ואשתף במחשבות על הקשב ואופני הנוכחות שיאפשרו לחוויות 
אלה "לצאת לאור".  

”It’s not your fault”: כשרגשות אשם מתעוררים בטיפול / ד"ר עמית פכלר
אובדנים שאינם מוות יכולים לעורר אשמה אצל האדם, כחלק מניסיונות הגנתיים לשלוט בגורל 

ו/או להצדיק התנהגויות רעות מצד סביבתו. פסיכותרפיסטים בוחרים במקצוע כדי להתמודד, 
בין השאר, עם רגשות אשמה קדומים שלהם. בקליניקה, הם פוגשים באשמה מודעת ולא-מודעת, 

מווסתת ומציפה. יכולתו של המטפל לשאת את עוצמות האשמה אצל המטופל ואצלו נמדדת מרגע 
לרגע בפגישה טיפולית. בהרצאה אדון )עם ציטוטים מוויניקוט, פרברן וביון( בניסיונות שונים של 

המטפל לעזור למטופל - שיקופים, פירושים והרגעות - וביתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.

הפסקת קפה

מה מוצאים כשמוכנים לאבד את גן העדן? / ד"ר אודי בונשטיין
סיפור הגירוש מגן העדן מהווה מטפורה נפלאה לתהליך ההתפתחות. בסיפור התנ"כי, בוחרים אדם 

וחווה את המודעות )הכוללת בין השאר את המיניות והבושה, את כישורי המנטליזציה ויכולות 
החשיבה וההבנה( ומגורשים מגן העדן לחיים של כאב ועבודה.

מה כאשר לא ניתן להכיל את האובדן הזה של זיכרון העולם שכולו טוב? מה כאשר חוויית החלקיות 
היא בלתי נסבלת, ולעתים בלתי אפשרית? וכיצד הדבר קשור למוסיקה, ליכולת לאלתר, ליצירתיות 

וליחסים זוגיים ומשפחתיים? 

 שלי, שלך, שלנו: התמודדות בני זוג עם חולי ונכות /
ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין 

הרבה נאמר ונחקר אודות חווית בני זוג מבעד לפריזמה של Caretaker לחולה בשלבים האקוטים 
והכרוניים של מחלה או משבר רפואי. הרצאה זו מבקשת לתאר את חווית בני הזוג מבעד לעדשה 

רחבה יותר, שאינה רואה את בני הזוג רק כמטפלים אלא כסובייקטים החווים אובדנים מרובים. 
ההרצאה תתאר את ההתמודדות המורכבת של בני הזוג והקשיים לקבל מקום ולגיטימציה מעצמם, 
מהחולים ומהחברה, בתור מי שאינם "החולה המזוהה". בהרצאה ישולבו דוגמאות מטיפול בבני זוג 

למתמודדים עם מצבי חולי ונכות במהלך אשפוז ולאחריו.  

הפסקה וארוחת צהריים קלה

פרופ' נחמי באום 

עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, 
מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת 
ומדריכה. חברת סגל בבית הספר 

 לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת
בר אילן. מחברת הספר: ״אובדנים 

שאינם מוות״, בהוצאת רסלינג.

ד"ר עמית פכלר

פסיכולוג קליני מומחה ומדריך, 
עורך סדרת פגישות לספרות 

פסיכואנליטית בהוצאת כרמל. 

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

פסיכולוגית רפואית מומחית - 
מדריכה. עובדת כפסיכולוגית 

בהוספיס האונקולוגי, בית חולים תל 
השומר. מטפלת בקליניקה פרטית 
במתמודדים עם מצבי חולי, נכות, 

משבר, אובדן ואבל ובני משפחתם. 
מרצה וחברת סגל במכללה 

האקדמית תל אביב יפו ומכון 
מפרשים לפסיכותרפיה.

ד"ר אודי בונשטיין

פסיכולוג קליני ורפואי, הפסיכולוג 
הראשי של המרכז הרפואי לגליל 

ומחברם של הספרים 'העין 
הפנימית', 'היפנוזה' ו'חולם מלא'. 

בונשטיין הוא גם מוזיקאי יוצר, בוגר 
תואר שני של האקדמיה למוסיקה 
ולמחול בירושלים במסלול אלתור 

בן-זמננו. 

תוכנית יום העיון:

 אובדנים שאינם מוות:
בחיים ובקליניקה



טופס הרשמה

13:45

15:00

דמי השתתפות 

הרשמה במקום החל מהתאריך 1.4.22בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 31.3.22

₪220₪260₪300חבר/ת אגודה 

₪260₪300₪340אורח

ניתן לשלם ב- 2 תשלומים בהמחאה/ות או כרטיס אשראי, באמצעות הדואר, הדוא"ל, הפקס או הטלפון.	 
ביטול השתתפות – 10% דמי ביטול ייגבו עד לתאריך 19.1.22 )יום רביעי(, החל מיום חמישי 20.1.22 חיוב מלא. 	 

<< למעבר להרשמה אינטרנטית לחץ כאן >> 

טופס הרשמה ליום עיון - “על אובדנים שאינם מוות: בחיים ובקליניקה” -   26.4.2022

לכבוד : האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
היצירה 11 א, ת.ד 2628 , רעננה 

 office@mishpaha.org.il ,09-7467065 :טל: 09-7467064, פקס

טלפון:  עיר מגורים:      שם משפחה ופרטי:                                

חבר אגודה : כן / לא )נא לסמן(  כתובת מייל:        

בכרטיס אשראי מסוג : ויזה / ישראכרט/ אמריקן אקספרס / דיינרס סה”כ לתשלום:        

תוקף:      ת.ז. של בעל הכרטיס:   מספר תשלומים: 1/2      מספרו:      

תאריך:     חתימה:           

כניסה ליום העיון תותר בהתאם להנחיות התו הירוק. 

אובדנים ספרותיים - גיבורים ספרותיים בתהליכי אובדן וצמיחה / צרויה שלו
שרה בוקסנבוים, מטפלת ומדריכה בטיפול זוגי ומשפחתי, תשוחח עם הסופרת צרויה שלו על 

אובדנים ספרותיים. העיסוק באובדן מלווה את כל יצירותיה הספרותיות של הסופרת עטורת הפרסים 
צרויה שלו.

ובמילותיה מתוך ראיון עם ציפי גון גרוס: ״תמיד היתה לי מודעות חריפה לפוטנציאל של האובדן, 
ורוב מה שכתבתי קשור בכל מיני קשרים לאובדן - חרדת האובדן, התגברות על אובדן. לאו דווקא 

אובדנים דרמטים אלא כאלה שחווים ביום יום ובדרך כלל חיים בלי להכיר בהם״. 

סיום יום העיון 

וועדת ההיגוי – פרופ' נחמי באום, ללי לסרי, שרה בוקסנבוים וגילה הרן

צרויה שלו

סופרת, בין ספריה: בעל ואשה, כאב, 
תרה, וספרה האחרון פליאה. 

ספריה תורגמו ל- 25 שפות.

תוכנית יום העיון:

 אובדנים שאינם מוות:
בחיים ובקליניקה

https://secure.cardcom.solutions/e/xZWH
mailto:office@mishpaha.org.il

