
כנס
"פיקוח נפש" 
מוגבלות נפשית הלכה ושילוב בקהילה

יום שלישי • כ"א אלול • 12/09/2017 •  9:00-16:00 
המכללה האקדמית תל אביב יפו •  בניין פומנטו • אולם פומנטו

9:00 התכנסות ורישום, כיבוד קל
9:30 דברי ברכה

שרת המשפטים אילת שקד
למדעי  הספר  בית  דיקאן  גולדצויג  גיל  פרופ' 
יפו. אביב  תל  האקדמית  המכללה  ההתנהגות, 
עם לאנשים  זכויות  שוויון  נציב  טורם  אברמי  מר 

מוגבלות, משרד המשפטים.

הרב מאיר נהוראי יו"ר בית הלל ורב משואות יצחק

14:15 שולחנות עגולים  רבנים מטפלים ומתמודדים  יש להרשם מראש 

חיים בסתר, סוד וחשיפה, מחירים, תועלות ומערכות 
הרב יצחק בן  תמיכה בקהילה- שידוכים כמקרה בוחן 
דוד • הפסיכולוגית סמדר בן דוד • גב' ידידה דרך • 

הרב בני וורצמן 

 - פסיכיאטריות  לאבחנות  הלכתיות  אבחנות  בין 
הלכות שבת כמקרה בוחן הרב עמית קולא • 

פרופ' טוביה פרי, פסיכולוג • הרבנית  אמירה רענן

רוחנית  חוויה   - הפתולוגיה  בשרות  השם  עבודת 
והתמודדות נפשית הרבנית תרצה קלמן • 

הרב ופסיכולוג איתן גפן • מר יעקוב בונדב

אישיות,  משמעויות   - והפטור  החובה  השלכות 
טלי  ד"ר   • רוזנצוויג  יוני  הרב  וחברתיות  משפחתיות 

וישניה, פסיכיאטרית • גב' אלישבע רז

דכאון ואובדנות הרבנית נחמיה ברש •
הרב ופסיכולוג אברהם קנאי • מר דויד הריס 

הלכות אישות ומגע, מיניות ונחמה - טהרת המשפחה 
  • עופרן  אילעאי  ופסיכולוג  הרב  נפשי  קושי  במצבי 

ד"ר דוריה כהן, פסיכולוגית 

10:15 הרצאות פתיחה 
מחסד בקהילה  שילוב  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק 
בקהילה, שילוב  בכירה  תחום  מנהלת  אפרתי  יונית   - לזכות 
המשפטים. משרד  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות 
מוגבלות  עם  אנשים  בקרב  מופנמת  וסטיגמה  חברתית  סטיגמה 
שיקומית,  לנוירופסיכולוגיה  המגמה  נאים  בן  שירי  דר'   - נפשית 
המכללה האקדמית תל אביב יפו. היחידה הנוירופסיכיאטרית בי"ח הדסה.
קולא  עמית  הרב   - וההלכה  נפש  חולי  עקרונות  נפש?  פיקוח 

ראש בית המדרש בבית הלל, ורב קיבוץ עלומים.
זוית אישית על הממשק בין ההתמודדות נפשית וההלכה

הרבנית אמירה רענן 

11:45 הפסקה
12:15 סדנאות התבוננות פנימית, בירור עמדות אישיות וסטיגמות 

13:30 הפסקה • ארוחה קלה • מנחה

אנשי  תורניים;  ומוסדות  קהילות  ראשי  ורבניות  לרבנים  מיועד  הכנס 
קליניים,  סוציאליים  עובדים  פסיכולוגים,   - הנפש  בריאות   בתחום   טיפול 
הדתית. בקהילה  נפשית  מוגבלות  עם  מתמודדים  אשר  אנשים  ומטפלים; 

בס"ד

בכל פניה או
שאלה ניתן לפנות

office@beithillel.org.il

הכניסה ללא תשלום
מספר המקומות מוגבל

יש לבצע הרשמה עד 5/9/17

להרשמה לחצו כאן
תחבורה ציבורית ואופני הגעה לכנס:
רכבת  - עזריאלי  ומקניון  מרכז  ת"א  מרכבת  אוטובוסים 

השלום )קווים 40,42,  83 ו-240(,  מתחנה מרכזית ת"א )קו 
41 בקומה 7 או  42  ו-142 משדרות  הר ציון(. חניה במקום. 

למפה לחצו כאן      

סדר יום:

להרשמה לשולחן לחצו
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15:45-16:00 סיום  דברי סיכום ד"ר מיכל בראון • הרב איתן גפן
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