
עורך: יובל אלבשן

מה אתם עושים כשאתם פוגשים סוד?  
כולנו מנהלים יחסי אהבה - שנאה עם סודות חיינו. לעתים אנחנו קורבנותיהם ולעיתים אנו 
מצליחים למשול בחיינו דווקא בזכותם. פעמים חשיפת הסודות מביאה לשחרור ולתחושת 
קתרזיס ופעמים אחרות דווקא החשיפה מביאה לקריסת כל חומות ההגנה שבנה אדם והוא 
נותר עירום מול אמת חייו. נכון הדבר גם בנוגע לסודות שאדם אוצר בקרבו וגם באשר לסודות 

שנאצרים בקבוצות אנשים ובקהילות שלמות.

“תיקון – ספרים רב-תחומיים לטיפול  לדילמות אלה מוקדש הספר הראשון בסדרת 
ולשינוי חברתי“ מבית הקריה האקדמית אונו. מטרתנו צנועה: לספק לכל מי שעוסק בתיקון 
עולם - אם דרך טיפול פרטני ואם דרך שינוי חברתי -  ידע וחומר למחשבה בנושא אקוטי זה 

של הסוד וחשיפתו. 

רשימת המאמרים בספר:

עולם בלי סודות
הסוד וחשיפתו ככלים לתיקון עולם ופרט

מה קרה לילדה ששמרה על סוד
)ומה השתנה בחייה אחרי שחשפה אותו(

עופרה עופר אורן

הסוד בתהליך חקר תפיסת המיניות
בקרב נשים פלסטיניות בישראל

מנאל שלבי

מעטה הסודיות כהגנה לא ראויה
לאנשי מקצוע שחרגו בבוטות

מכללי האתיקה ומכללי המשמעת
גבי שפלר

חסיונו של אדם – כבודו
אלעד מן

האלימות שאינה גלויה:
רובד נוסף למאבק בתופעה

לילי הלפרין

צדק עיוור, זכויות נראות - האנונימיות
בבית הדין לעבודה כאמצעי הכרחי

לשמירת זכויות עובדים בעידן הגוגל
יואב שוטן-גושן וזיו לידרור

 תיקון חצור, ”תיקונפש” במסגרת רפואת
המשפחה והתמודדות עם סטיגמה

מרדכי )מוטי( מרק, בנימין מעוז ז“ל

סוד האוטיזם בהליך הפלילי - התופעה,
המאפיינים, ההשלכות והצעות לייעול

חיה גרשוני

דילמת הסודות של פרקליט חנות הזכויות
יובל אלבשן

עולם ללא סודות - לדבר כדי למנוע:
על המרפא והתיקון בדיבור על אובדנות

שירלי אברמי

ויקיפדיה – אנציקלופדיה ללא סודות,
האומנם?

אליעזר שופט

הסודות מאחורי עקידות יצחק ואיפיגניה
טובה הרטמן

הסטיגמה כסוד של המתמודד עם מחלת נפש
והקורס “מתמודדים כנותני שירות”

נעמי הדס לידור ויחיאל שרשבסקי

סודות, שקרים ואמת בחיים הזוגיים
רבקה נרדי וחן נרדי

Fwd:  שיתוף במידע פרטי בראי המוסר ביהדות
יואב סטשבסקי

סדרת ספרים
רב-תחומיים

לטיפול ולשינוי חברתי
תיקון
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