
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל )הפ״י(
והאגודה הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי )איט"ה(
בשיתוף מועצת הנשים בכ"ס
ומרכז קהילתי ע"ש זאב גלר בכ"ס

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

"על החזרה לחיים
לאחר פגיעה מינית"
לזכרה של

מורן וורנשטיין ז"ל
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בתכנית:

08:30    התכנסות, רישום וכיבוד

09:00    דברי פתיחה
ד"ר מאיר נעמן, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים                 

בישראל )הפ"י(  
             ד"ר דני דרבי, יו"ר משותף, איט"ה

הדר לביא, יו"ר מועצת הנשים, כפר-סבא  
רותי ברנשטיין פרץ, נציגת המתמחות והמתמחים    

בהפ"י  

"שילוב השיח על מיניות במהלך הטיפול וחשיבותו    09:30
לשיקום המיניות"   

ד"ר דני דרבי, פסיכולוג קליני מומחה וד"ר למיניות    

מרכז  מנהל  איט"ה,  של  משותף  יו"ר  האדם,   
קוגנטיקה ומייסד שותף של היחידה לחקר טורדנות  

כפייתית ביחסים.  

"מעבר לטראומה והחלמה - על צמיחה פוסט-    10:10
טראומטית ואתגרים ייחודיים בדרך לצמיחה     

מפגיעה מינית"  
וארגונית. מטפלת  עירית סדן,  פסיכולוגית קלינית 
קוגניטיבי- לטיפול  וביחידה  פרטית  בקליניקה 
קבוצות  ומנחה  מדריכה  חן.  ברמת  התנהגותי 

בנושאי פגיעה מינית

10:50   הפסקה

ומשפטיים  פסיכולוגיים  בהיבטים  יעסוק  העיון  יום 
מינית פגיעה  של  ההשלכות  עם  בהתמודדות 

מורן וורנשטיין
מתוך תערוכת "גיבורות"

צילום: אליסיה שחף



"הכלת הפגיעה המינית והמיניות  11:10
שנפגעה ביחסי ההעברה -  תיאור מקרה"  

מומחה  קליני  פסיכולוג  ברנד,  מאיר 
לפסיכואנליזה  אביב  תל  במכון  עמית  מדריך,  
אילן  ע"ש  ובנוער  בילד  לטיפול  התחנה  זמננו,  בת 

בירושלים.

"הצילום כאמצעי להתבוננות, יצירה ועוצמה"   11:50
התערוכות  יוצרת  אמנית.  צלמת  שחף,  אליסיה 
של  פורטרטים  תערוכות   - ו"נראים"  "גיבורות" 

נפגעות  ונפגעי תקיפה מינית.

12:30   הפסקת צהריים )תוגש ארוחה קלה(

"בחזרה לקשרים: תימות וסוגיות בטיפול קבוצתי     13:00
בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בילדות - במודל של    

הנחייה מעורבת"  
יו"ר  מדריך,  מומחה  קליני  פסיכולוג  ספיבק,  עמוס 
החטיבה הקלינית בהפ"י ושלומית איתם, פסיכולוגית 

קלינית מומחית מדריכה.

"ניצול מיני ביחסי מטפל-מטופל"  13:40
עו"ד דניאל סרור, שותף במשרד עו"ד המייחד את 

עיסוקו לנפגעי רשלנות רפואית.
מיני ביחסי מטפל-מטופל, בפרט  ניצול  בין היתר 

בתחום בריאות הנפש.

"משפחה בצל גילוי עריות"    14:10
משתתפת  עריות,  גילוי  נפגעת  סקולניק,  ניצה 
בתערוכה "גיבורות" ומחברת הספרים "שלום לך 
להיות אריה"  ו"הפרפר שחלם  מסה הקטנה" 
של  ובעלים  מנכ"ל  שעיה,  שמואל  זוגה  ובן 

חברת היי-טק ארדיקס תוכנה ומערכות.

נפגעי ומטופלות  מטופלים  עם  מסכם,  פאנל    14:40
ונפגעות תקיפה מינית.    

קלינית  פסיכולוגית  גנור,  כהן  אסנת  בהנחיית 
זוגי  בטיפול  ומרצה  מדריכה  מטפלת,  מומחית, 
ממוקד רגש )EFT(, ממייסדי תוכנית 'הגל החדש 

בפסיכותרפיה' במרכז הבינתחומי הרצליה.

דמי השתתפות והרשמה

ההרשמה לכנס בתשלום מראש
₪ 120 עלות השתתפות בכנס: 

מתמחה/סטודנט/גימלאי: 100 ₪       חבר הפ"י/איט"ה: 80 ₪ 
מספר המקומות מוגבל, אנא הקפידו להירשם מראש

פרטים נוספים במזכירות הפ״י טל׳ 03-5239393
psycho@zahav.net.il או במייל 

להרשמה לחץ כאן

נשמח בנוכחותכם!


