
 

 2018 אסיפה כללית יספר"א

טראומות נסתרות   בנושא: 
בעבודה שיקומית: אבחון 

 וטיפול בדיסוציאציה

 

 

 16:30- 12:30  2018ביוני  18

 סינמטק ת"א

  

של לי דניאלס כאשר אחת המפיקות  בבמויו 2009 -סרט אמריקאי נושא פרסים מ -פרשס

אשר נושאת סיפור קשה הכולל  16היא אופרה ווינפרי. קארל פרשס היא נערה בת 

התעללות מינית. פרשס מוצאת מפלט מקיומה הטראומטי בעולם הדמיון והפנטזיה. 



 

)ראו פירוט למטה( בנושא "טראומות הסרט יהווה קרקע להרצאתו של פרופ' דני ברום 

 נסתרות בעבודה שיקומית: אבחון וטיפול בדיסוציאציה"

 

 תכנית היום:

        הקרנת הסרט "פרשס" של הבמאי לי דניאלס  12:30

 הפסקה 14:20

 אסיפה כללית 15:00

"טראומות נסתרות בעבודה שיקומית: אבחון וטיפול  הרצאה:  15:20

 המרכז הישראלי לפסיכוטראומה. -פרופ' דני ברום, מנהל מטיב בדיסוציאציה" 

 סיום 16:30

 

 במאי(: 31 -הרשמה מוקדמת )עד ה

 ש"ח מחיר רגיל 80

 2018ש"ח מחיר לחברי יספר"א לשנת  40

 ביוני(: 1 -הרשמה מאוחרת )מה

 ש"ח מחיר רגיל 100

 2018ש"ח מחיר לחברי יספר"א לשנת  50

  

 ההשתתפות באסיפה הכללית בלבד אינה כרוכה בתשלום!

 להרשמה ותשלום

 

https://docs.google.com/forms/d/1tQGsEhAFOvQUDkTj0o3i01xpXaSDqwb2sfDz5mwKnDk/edit


 

 

פרופ' דני ברום הוא המנהל והמייסד של מטיב: המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו טראומה של בית חולים הרצוג 

בירושלים. פרופ' ברום הוא פסיכולוג קליני יליד הולנד, שם הקים וניהל מכון פסיכוטראומה. הוא היוזם והיו"ר לשעבר 

רם פרופ' ברום מניסיונו המקצועי לתחום החינוך, של הקואליציה הישראלית לטראומה. כמנהל הכללי של מטיב, ת

החוסן הקהילתי, הבריאות ובריאות הנפש, במטרה להגביר את יכולתה של החברה הישראלית להתמודד עם האיום 

 הקיומי המתמשך.

הוא פרסם את המחקר המבוקר הראשון  1989פרופ' ברום פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחום הטראומה. בשנת 

 Helpingטראומטית. פרופ' ברום ערך מספר ספרים באנגלית, ביניהם " -מועד בהפרעת דחק פוסט-ל קצרשבחן טיפו

Children Cope with Trauma: Individual, Family and Community Perspectives( "2013 עם עמיתתו )

" גם Treating Traumatized Children: Risk, Resilience and Recoveryממטיב פרופ' רות פת הורנצ'יק, " 

 ,The Trauma of Terrorism: Sharing Knowledge and Shared Careבשיתוף עם פרופ' רות פת הורנצ'יק, ו" 

an International Handbook באותה שנה העביר פרופ' ברום תדרוך לקונגרס 2005". שהתפרסם בארה"ב בשנת .

נושא ההשפעות של טרור וטראומה. עבודתו מתמקדת בגישור האמריקאי בחסותה של הסנאטורית הילארי קלינטון ב

 הפער שבין הידע המדעי ופיתוח שירותים עבור הקהילה.

  

 


