לוח זמנים יום ראשון 16.12.2018
09:00-08:30

התכנסות והרשמה

09:15-09:00

ברכות
בשם המכללה האקדמית תל אביב-יפו :פרופ' גיל גולדצויג
בשם  ISPSישראל :דר' רננה שטנגר אלרן
Keynote lecture

10:30-09:15

Chair: Prof. Gaby Shefler
Prof. Danielle Knafo - Alone in a crowded mind: When psychosis masks loneliness

אודיטוריום ווסטון
הפסקה

11:00-10:30

The loneliness of the therapist, the loneliness of the patient

12:30-11:00

ווסטון 01

מושבים מקבילים

אודיטוריום
פומנטו

Chair: Dr. Yisca Baris Ginat
Dr. Stanley Rabin & Dr. Andre Matalon - Doctors' Loneliness: A Balint group experience
Prof. Orna Ophir - “Loneliness and the sense of belonging” - Melanie Klein, Schizophrenia, and Psychoanalysis in America

מקורות שונים של בדידות
יו"ר :פרופ' גיל גולדצויג
פרופ' אילנית חסון-אוחיון  -אתגרים בחויית העצמי ובמפגש עם האחר בהתמודדות עם פסיכוזה :מטאקוגניציה וקוגניציה חברתית.
פרופ' דיוויד רועה  -סטיגמה ציבורית וסטיגמה עצמית  :חויית השוני
הקושי בקשר עם האחר

ווסטון 07

יו"ר :יאיר צבעוני
דר' ענבל לוסטיג  -בדידות וקושי ביצירת קשר כמקור לסבלו של המתמודד עם פסיכוזה
הדס סבירסקי  -האחר החברתי הדחוי ,העושר הפרטי הנסתר ואפשרות של קשירה ביניהם
ויקטור רובינוב  -על הנורמליות של השיגעון

13:30-12:30

הפסקת צהריים

אודיטוריום
ניהול וכלכלה

אודיטוריום
פומנטו

מושבים מקבילים

15:00-13:30

15:30-15:00
ווסטון 035
ווסטון 026
ווסטון 032
ווסטון 239
ווסטון 238
ווסטון 232
ווסטון 127
ווסטון 126
ווסטון 114

Chair: Dr. Dina Viglin
Dr. Essam Daod - From isolation to integration: The role of the community in supporting refugee mental health
Dr. Ido Lurie - Immigration, trauma and psychosis: the mental state of asylum seekers and human
trafficking victims in Israel
ddd

פסיכוזה ובדידות :פנים רבות להן
יו"ר :אורנה וסרמן
דר' נאדר בוטו  -הפסיכוזה במבט הרפואה האינטגרטיבית-מאחדת
תמר בן שושן  -בדידות  -קיומית ,או חברה חולנית
יפעת שוורץ  -שני צדדים של הארון הנפשי  -מחשבות על הבדידות בצל ובתוך הארון
הפסקה

מושבים מקבילים

17:00-15:30

Loneliness and psychosis in refugees and immigrant communities

קבוצות קטנות  /מושבים מקבילים
[ .1הצגת מקרה] דר' לימור נשלסקי זולוטוב :בדידות מטופל  -מטפל צעיר בבית חולים פסיכיאטרי .מתדיינת :טלי חיימסון
[ .2הצגת מקרה] רננה פרייברג :להיות ביחד בבדידות .מתדיין :דר' עמי אבני
[ .3הצגת מקרה] גילי וינר בר אור :מבדידות ינקותית לבדידות קיומית  -רישומי גוף ונפש .יו"ר :אפרת שמגר
[ .4הצגת מקרה] נעמה אלמון מילר" :למצוא אהבה במקום ללא תקווה" .מתדיינת :יפעת זיבר
[ .5הצגת הדרכה] רחל ראובינוף :משקיפות לנראות :טיפול בחולים עם פגיעות נפשיות קשות ומורכבות באוריינטציה פסיכואנליטית .יו"ר :ריטה קוטיק
[ .6הצגת מקרה ]case presentation-מ Danielle Knafo moderator : prof. Orna Ophir
[ .7בגוף ראשון] חברות קהילת קלאבהאוס :סיפור על התמודדות קהילתית עם סטיגמה ובדידות.
[ .8בגוף ראשון] יעל תובל אלהרר :הקשר בין בדידות לפסיכוזה בסיפור מחלתי .נועם פריי :לא רואים עלייך .מתדיינת :אורנה וסרמן
[ .9קבוצת דיאלוג] יאיר צבעוני ודר' אורן באר :על האחריות של הקהילה למשבר של היחיד  -שיח מטפלים ,מטופלים וכל מה שביניהם.
Sexuality and relationships amongst people coping with psychosis

ווסטון 03

Chair: Ms. Dorothée Bonnigal-Katz
?Ms. Rebecca White - What’s stopping us supporting people with psychosis with their romantic relationship needs
Ms. Rachel Berger Merom - Community mental health practitioners’ experience and coping with dilemmas about sexuality from their
work with people with serious mental illness

פסיכוזה :חוויה ,משמעות ומענה
ווסטון 05

יו"ר :נועם ישראלי
דר' קופל אליעזר  -הפסיכוזה כמרחב מרפא :הגישה הפסיכואנליטית האינטר-סובייקטיבית בטיפול פסיכולוגי
נמרוד תום אורן  -חזרה נצחית  -ללא עבר ,ללא עתיד
מיכל ליבנה  -חוויית הפסיכוזה הסובייקטיבית ומשמעותה עבור האדם

לוח זמנים יום שני 17.12.2018
התכנסות והרשמה

09:00-08:30

Keynote lecture

10:30-09:00

Chair: Ms. Noga Levy
.Mr. Will Hall - New social responses to psychosis: connection, empowerment, and redefining health
Discussant: Mr. Itai Kander

אודיטוריום ווטסון

11:00-10:30
אודיטוריום
פומנטו

ווסטון 03

מושבים מקבילים

12:30-11:00

הפסקה
Treating psychosis in the community
Chair: Prof. Orna Ophir
Ms. Dorothée Bonnigal-Katz - Psychosis Therapy Project: A Psychoanalytic project in the community
Dr. Amir Krivoy - Circles of loneliness: hope and despair in the management of people with enduring psychosis

"שום אדם אינו אי" :בדידות ושייכות מנקודת המבט של אנליזה קבוצתית
יו"ר :מרית יפה-מילשטיין
בפאנל יתקיים דיון בו יוצגו חומרים קליניים ותיאורטיים משדה האנליזה הקבוצתית.
דוברים:
ליאת אריאל ,דר' אבי ברמן ,מרים ברגר
מעגלי תמיכה קהילתיים
יו"ר :פרופ' פסח ליכטנברג

ווסטון 07

דר' דידי ישראלי  -טיפול ביתי במערכת הציבורית
איריס פשדצקי וטל גנור  -שילוב קהילתי על בסיס שכונתי :תפקידה ואחריותה של הקהילה
אריאל עזרא ושיר מורסיאנו  -התערבות קבוצתית להתמודדות עם בדידות באקדמיה עבור סטודנטים מתמודדים

13:30-12:30
ווסטון 035
ווסטון 034
ווסטון 109
ווסטון 126
ווסטון 127
ווסטון 233
ווסטון 238
ווסטון 239

מושבים מקבילים

15:00-13:30

הפסקת צהריים
קבוצות קטנות  /מושבים מקבילים
[ .1הצגת מקרה] תמר כהן :על החזקה (עצמית) וירטואלית במציאות של אובייקטים ראשוניים מזניחים/לא פנויים .מתדיין :דר' גדעון בקר
[ .2הצגת מקרה] לילך ישי :מקום לחלום  -על האפשרות לחלום בטיפול אנליטי .יו"ר :ריטה קוטיק
[ .3הצגת מקרה] יעל רון פרץ :ים ,גלים וחרב  -טיפול אינטנסיבי בילדה בגיל הרך .מתדיין :נדב ויינטראוב.
[ .4הצגת מקרה] עדנה גרין" :הקסים אותי שלכל אחד אפשר למצוא מקום" .מתדיין :דר' אילן טרבס
במ ָּפל"  -התערבות מיידית במשבר פסיכוטי אקוטי .מתדיינת :דר' תלי קאופמן
[ .5הצגת מקרה] מרט אדניאייב" :אלכסנדרה ַּ
[ .6הצגת מקרה  +הרצאה] דר' מיכל יהודה-חנאל :גוף ראשון רבים  -בין אני לאנחנו .אורי נח :מהפוליקליניקה הפסיכואנליטית בברלין
לקליניקה הציבורית בישראל.
[ .7קבוצת דיאלוג] ליאת אריאל ודר' רננה שטנגר אלרן :קבוצה דיאלוגית  -על הבדידות במרחב בין מטפל/ת למטופל/ת.
[ .8קבוצת חלימה חברתית] דר' עדו פלג ,מרית יפה-מילשטיין :מפגש בגובה החלום – בקבוצה ניצור מארג חלומות ואסוציאציות שילמדו אותנו
על הנושאים הלא-מודעים המעסיקים את משתתפי הכנס.
Interventions that enhance a sense of belonging and social skills

ווסטון 03

Chair: Dr. Naama Shafran
Dr. Laura Sharony & Ms. Rozanna Josman - From loneliness to a sense of belonging: an exploration of objective and subjective
feelings in the NAVIGATE program for first episode psychosis
Ms. Libby Igra & Ms. Adi Lavi-Rotenberg - Metacognitive Reflection and Insight Therapy (MERIT) for persons diagnosed with
schizophrenia : Process and outcome – preliminary results

מרחבי שיח ויצירה בבית החולים
ווסטון 07

15:30-15:00

יו"ר :דר' דידי ישראלי
ברוריה שיפרון  -הסטודיו הטיפולי "הגשר לקשר" כמענה לסימפטומים שליליים ומניעת אשפוזים חוזרים אצל חולי סכיזופרניה
צבי שטלמן שלו  -הסטודיו הפתוח :מודל לטיפול קהילתי באומנות חזותית ביחידת מתבגרים סגורה בביה"ח
הפסקה

17:00-15:30

מתיאוריה למעשה :גישות שונות למענים קהילתיים לפסיכוזה

אודיטוריום
ניהול וכלכלה

יו"ר :פרופ' אילנית חסון-אוחיון
דוברים:
פרופ' דניאל קנפו ,מר וויל האל ,פרופ' דיויד רועה ,דר' עידו לוריא.

חברי הוועדה המארגנת:
פרופ' אורנה אופיר ,פרופ' גילי גולדצויג ,גדי וידרמן ,דפנה זמיר ,פרופ' אילנית חסון-אוחיון ,נגה לוי ,ריטה קוטיק ,איתי קנדר,
דר' רננה שטנגר אלרן ,דר' נעמה שפרן
לפרטים נוספים ושאלותisps.israel@gmail.com :
להרשמהhttps://www.isps-il.org/con18 :

