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הכינוס הבינלאומי השלישי של ISPS ישראל
כינוס של האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה  

בשיתוף עם המרכז (בהקמה) ללימוד וקידום בריאות נפש בצעירים בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה

פסיכוזה, טראומה והחלמה
19-18 בדצמבר 2016

קמפוס המכללה למנהל ראשון לציון

יום א' 18.12
     08:45-08:15

     09:00-08:45

10:30-10:15
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 12:15-11:45

16:00-15:45

טראומת מלחמה ופסיכוזה

   11:45-10:30

   13:45-12:15

טראומה מינית ופסיכוזה

Expanding the therapy room

   10:15-09:00

בשם המכללה למנהל: פרופ' שמואל אליס
בשם ISPS: איתי קנדר

בשם אוניברסיטת חיפה:  פרופ' דני קורן

יו"ר: יאיר צבעוני
עידן אורן, עפרה שלו

הקושי להכריע מול העוול כגורם מייסר בטראומה: טיפול באוריינטציה פסיכואנליטית בפסיכוזה ובבורדרליין 
ד"ר ציפי פרי 

מה בין "לנמק את הכאב" ל"להפוך היסטוריה לאבק" : התבוננות על טבור הפסיכוזה כטראומה של "מחיקת ערמת העבר"  

יו"ר: ד"ר עידו זיו
ד"ר ענבל ברנר

טראומה מינית בילדות והפרעות פסיכוטיות ודיסוציאטביות
גב' אביטל מרמלשטיין 

פסיכוזה ודיסוציאציה: נתיבי התפתחות שונים עקב טראומה או פנים שונות של חוויה אחת?
ד"ר שרון גל ואן ראלטה

השבר ושברו: טראומה מינית ופסיכוזה בראי טסטים פסיכודיאגנוסטיים

Dr. Gustav Schulman, Discussant: Dr. Orna Ofir  
Recovery from multiple childhood traumas and reparation of the damaged alfa-function - clinical material will be presented.
Dr. Oren Blass, Discussant:  Prof. Nancy McWilliams
A Novice's Unsuccessful Intervention - Systemic Lessons

אילנה אילתי שליט , מתדיינת: מרים קסטל
מהאכלה להכלה: טיפול באישה פסיכוטית באמצעים מילוליים ולא מילוליים

עדנה גרין, מתדיין: ד"ר אילן טרבס
ללכת עם מחשבות השווא ולא לשווא: טיפול ממושך בסכיזופרניה פרנואידית

יפעת גרימלנד, מתדיין: ד"ר עמי אבני
מנפילה למועקה - תהליך התמצקות החורים שבנפש

אורנה מחול, טליה פרוהוף,  פומפי הראל , מתדיינת: נעמי מילר
פסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית וממושכת של נער המאובחן כסובל מהפרעה על הספקטרום האוטיסטי עם גלישות פסיכוטיות

 יו"ר: ד"ר טליה גרין
ד"ר יעל כספי

The post-traumatic disintegration: the enduring effects of combat trauma
פרופ' מרק גלוקף

Do individuals with severe mental illness react differently to war?
ד"ר טליה גרין

Posttraumatic stress, meaning-making, and growth during wartime in individuals with serious mental illness 
יעל מזור

Post-traumatic growth on psychosis: symptoms, meaning, and self-efficacy

Chair: Dr Renana Stanger Elran
Prof. John Read, Professor of Clinical Psychology in the University of East London, Institute of Psychology, Health and Society 

Developing a genuinely bio-psycho-social model of madness

Chair: Dr Arad Kodes
Dalit Perry Braizblatt
“When the trauma is over the top, one has to go under”

Dr. Yianna Loannou
Traumatic ruptures: on dreams and testimonies

Chair: Prof. Danny Koren 

Prof. Louis Sass, Professor of Clinical Psychology at the Rutgers University’s Graduate School of Applied and Professional Psychology 

New developments regarding self disorder in psychosis and schizophrenia: Primary and secondary factors

Dr. Ayol Samuel
Increasing the voices in the room: the use of puppets in the training of therapists and treatment of patients with psychosis

Hanna Lundblad-Edling
Stories of the extended therapy room

  15:45-14:30
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יו"ר: עמליה בן משה
ד"ר מולי לינדר, ד"ר שמואל הירשמן, חיה ישראל, נעמה לפיד

פגיעה מינית והפרעות פסיכוטיות: האם מדובר ב"תחלואה כפולה" הדורשת פיתוח מודל טיפולי חדש?

 

Exploring trauma: memories, dreams, and testimonies 

הפסקה

הפסקה

Keynote lecture

הרשמה והתכנסות

ברכות:

טראומה ופסיכוזה: גישה פסיכואנליטית 

טראומה מינית בילדות, דיסוציאציה ופסיכוזה

Keynote lecture

הפסקת צהרים

הפסקה

עבודה בקבוצות (עברית ואנגלית) :

 13:45-12:15

 14:30-13:45

   16:00-15:45

   17:30-16:00

  08:45-08:15

Chair: Prof. Ilanit Hasson-OhayonProf. Ilanit Hasson-Ohayon 
Challenges to agreement and shared meaning in psychotherapy with persons with psychosis: possible resolutions

Dr. Yaara Zisman Ilani
Engaging people with psychosis in antipsychotic decision making

Chair:Dr. Max Lachman

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

יג'ׁ 10 (תקשורת)

יג 10 בניין תקשורת

יג' 10 בניין תקשורת

ב' 314 בניין מנע"ס

ד' 262 בניין ד

ב' 304 (מנע"ס) 

יג'ׁ 102 (תקשורת)

ב' 218 (מנע"ס)

ב' 329 (מנע"ס)

ב' 220 (מנע"ס)
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   14:00-13:15

    13:15-12:00

     11:45-10:30

  17:15-15:45

Chair: Prof. Pesach Lichtenberg
Ruth Israeli, PARACHUTE project
Recovery and Psychosis: a Dialogical Perspective

Prof. David Roe , NAVIGATE
NAVIGATE: A Comprehensive Treatment Approach for Persons with First Episode
Psychosis and its first steps of implementation in Israel

יו"ר: איתי קנדר
עמית וולק, יונתן רייפן, מרחבים

טיפול בפסיכוזה באמצעות התערבות משפחתית אינטנסיבית בבית המשפחה
Outreach ,אור הראבן, נעמה הוכברג

Reaching Out בטיפול בטראומה ובפסיכוזה: הושט ידך וגע בם

יו"ר: יהודית אברהם
שמעון כץ

התרחקות משירותי בריאות הנפש כתהליך של בניית חיים מחוץ לעולם החולי
יאיר צבעוני

להיבנות מן הבלתי אפשרי

Chair: Prof. David Roe
Prof. Pesach Lichtenberg, Prof. John Read 
Soteria House: Treating Psychosis in the Community

Dr. Orna Ophir
Bringing back the asylums

יו"ר: דר' עדו פלג
עינת קלמוס

מאחים לקרב לאחים לסיעוד
דר' אילן ערן

אספות מחלקה ביחידות פסיכיאטריות: עבודה קבוצתית בסביבות מאתגרות
נעה גיא

שדה המחוות הקטנות- טיפול בחולה כרוני המאושפז בכפייה בבית החולים

Kaj Davidkin, Discussant: Dina Sartiel
A voyage from deep melancholia to mourning

ד"ר יניב ספינזי, מתדיינת: ד"ר אליאן זומרפלד
יחד נעמוד בבור ללא תחתית: כשטראומה מכה בדיאדה הטיפולית

טובה זלץ, מתדיינת: דורית גורני 
דיסוציאציה או שגעון - הבחירה הבלתי אפשרית אם לדעת את סודות העבר. טיפול ממושך באישה מרובת אישיויות

מיכל בסן, מתדיינת: חמוטל שפירא 
הארץ הקיימת רק בכך שממנה לא הצלחתי לצאת – טראומה בראי השפה

ד"ר אלינער פרדס, מתדיינת: רוני נווה-פרישוף 
"על מה שאין אמורים להרגיש": תגובת השתקה במפגש עם טראומה ופסיכוזה בראי תיאורית ההתקשרות

טל שברו, מתדיין: מוטי ביטון 
אובדן ההתמצאות כפעולה של שחזור הטראומה: המקרה של מיה

יו"ר: ד"ר תלי קאופמן
טלי מודריק, אלינה גריזמן, צבי ריצ'מן, רחלי שמואל

סיפור אישי של משתקמת: טראומה בעבר, פסיכוזות בהווה, תקווה ואמונה בעתיד
ד"ר שמרית תלרז כהן

דיון בנושא ההחלמה בדגש על טיפול ושיקום בהפרעות נפשיות קשות

יו"ר: ליונל קסטל 
ד"ר אילן אמיר, ד"ר איילת פלוס, יאיר כפיר, פרופ' גבי שפלר  

פרויקט לכל נפש: פסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית וממושכת במטופלים פסיכוטיים - תאוריה, קליניקה ומחקר

יבגני פאיקין, נעמה צפרוני, נעמי ברות הרפז
שילוב עבודה שיקומית עם גישה פסיכואנליטית בקהילה של נפגעי נפש בירושלים 

הערות מסכמות בהשתתפות הקהל

Chair: Prof. Gaby Shefler 

Prof. Nancy McWilliams, Psychoanalyst. Professor at Rutgers University’s

Graduate School of Applied & Professional Psychology

Rethinking Madness: An Argument for a Dimensional View of Psychosis

Chair: Dr. Dina Viglin 

Prof. Michael Garrett, Professor of Clinical Psychiatry, SUNY Downstate Faculty, Institute for Psychoanalytic Education, NYU

Psychosis, trauma, and ordinary mental life

  08:45-08:15

   12:00-11:45

   15:30-14:00

טיפול ושיקום בגישה פסיכואנליטית

15:45-15:30

הוועדה המארגנת: ד"ר רננה אלרן, אורנה וסרמן, יאיר צבעוני, פרופ' דני קורן
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כלים שלובים- הכלה, פגיעה ובניית משמעות במרחבי הטיפול בבית החולים הפסיכיאטרי

  Treatment programs for first episode psychosis

 שיקום וטיפול בקהילה

הרשמה והתכנסות

טיפול מחוץ לחדר 

הפסקה

הפסקה

הפסקה

Keynote lecture

Keynote lecture

החלמה

הפסקת צהרים

עבודה בקבוצות  (עברית ואנגלית) :

  08:45-08:15

17:15-15:45

New innovative approaches to inpatient treatment

א' 50 משפטים

ד' 60 בניין ד'

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

א' 50 בניין משפטים

בניין משפטים

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

א' 116

א' 250

א' 210

א' 117

א' 118

א' 115

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

אודיטוריום, בניין אודיטוריום

א' 50 בניין משפטים


