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 נושא:בליום עיון האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה שמח להזמינכם 

   סיעור מוחות על טיפול והתמודדות בהפרעות אכילהסיעור מוחות על טיפול והתמודדות בהפרעות אכילה
 רמת אביב, תל אביב, 26, יום ג', בבית השחמט, רח' טאגור 27.3.18-ם ביתקיי

 )חניה בצמוד וכן אפשרות לחנייה בקניון רמת אביב הסמוך בתשלום(

 

 התכנסות  15:15-15:30

  חיפוש, מאבק ומשמעות בטיפול בהפרעות אכילה 15:30-16:50

 לי לפסיכותרפיהדברי פתיחה: ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין, יו"ר האיגוד הישרא

פֹות" )דוד אבידן(  ֻרּיֹות נֹוסָּ יו ֶאְפשָּ ֵתת ְלַעְצִמי ַעְכשָּ חּוף לָּ  הטיפול בהפרעות אכילה –פתיחה והנחייה: "דָּ

נשיא איגוד -סגנית, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, מורה ומדריכה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ד"ר עפרה אשל

פורצי דרכים" בתוכנית  –ראש מסלול הלימודים המתקדמים "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה   ;(IWA)ויניקוט הבינלאומי 

 .Symonds Prize  2017 -ו ,2013אביב; פרס טסטין -לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל
 

   Hunger for Connection: Finding Meaning in Eating Disorders הרצאת הפתיחה:
פסיכואנליטיקאית ופסיכותרפיסטית מקליפורניה, שהתמחותה בטיפול בהפרעות אכילה. מחברת הספר   ד"ר אליטה קולמן, מרצה:

"Hunger for Connection," 2018.    )ההרצאה באנגלית, תוקרן/תחולק למשתתפים(.  

 Division 39 for Psychoanalysis of the American Psychological Association; International Association of 

Eating Disorder Professionals (IAEDP), and Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD). 

 הפסקת קפה 16:50  - 17:10 
 

   התמודדויות וקושי בטיפול בהפרעות אכילה  17:10-19:00

 ליזה/ פסיכותרפיה פסיכואנליטית עדיין רלוונטיות?חצי מאה של ניסוי וטעייה בטיפול בהפרעות אכילה: האם פסיכואנ
פסיכיאטרית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה; מייסדת ומנהלת לשעבר של ד"ר אדית מיטרני,  מרצה:

-תל , המרכז הרפואי ע"ש שיבא, מבוגרים–ושל המחלקה להפרעות אכילה ,המחלקה לרפואה פסיכוסומאטית לילדים ומתבגרים

 . 2016השומר; פרס הוקרה על מפעל חיים מטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, 
 

  הפחד לתפוס מקום: פסיכולוגיית העצמי בטיפול בהפרעות אכילה  
פסיכולוג ראשי של בתי החולים האוניברסיטאים של הדסה בירושלים; פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה  ופ' איתן בכר,רפ מרצה:

 עברית בירושלים; מחבר הספר "הפחד לתפוס מקום: אנורקסיה ובולימיה, טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי".באוניברסיטה ה
 

 פסיכולוגיית העצמי, ויניקוט, אלווארז  -פסיכותרפיה דינמית בטיפול כפוי באנורקסיה  פרדוקס:
ת החולים באשפוז, המחלקה הפסיכיאטרית למבוגר, ביפסיכולוגית קלינית, מנהלת יחידת הפרעות אכילה  ענבר שרב איפרגן, :מרצה

 .האוניברסיטאי, הדסה עין כרם

 הפסקת קפה – 19:00-19:15
 

   הפרעות אכילה וטראומה מינית  19:15-21:00
  השלכות על הטיפול -גוף זר: טראומה מינית בילדות והפרעות אכילה 

(, ו"גוף זר: הפרעות אכילה, 2008"מופקרות: נשים בזנות" ) מנהלת מרכז חכמת נשים; מחברת הספרים ד"ר ענת גור, מרצה:

 (.2015פגיעות מיניות בילדות וטיפול מותאם" )
  

  אתגרים באבחון וטיפול -הפרעת אכילה כמספרת סיפור על פגיעה מינית בילדות
פש, שלוותה; מרכזת אקדמית, , אחראית היחידה לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה, רעננה, מרכז לבריאות הנד"ר עינת צוברי מרצה:

 תוכנית ארצית להכשרת מטפלים בהפרעות אכילה, מכון מגיד.

 פאנל של המשתתפים ודיון עם הקהל 
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                                                                                                                                Hunger for Connection 

                                                                   Finding Meaning in Eating Disorders 

                                                                        Alitta Kullman, PhD, PsyD, LMFT, Eating Disorder Specialist 

                                                                                     Who develops which eating disorder and why? When do eating                           
                                                                                      disorders begin and what fuels them? In Hunger for Connection,    
                                                                                      psychoanalyst and eating-disorder specialist Alitta Kullman expands   
                                                                                      on the "body/mind" personality organization she calls the  
                                                                                     "perseverant personality," illustrating how food and thought are     
                                                                                       linked from infancy, and for some, can become the primary source   
                                                                                       of nurturance and thought-processing for a lifetime— leading to                   
                                                                                       what we call an eating disorder. 
                                                                                                          "Dr. Kullman gives us a superbly detailed and profoundly insightful account of eating   
                                                                                                           disorders, forms they take, structures and roots. She covers a lot of ground with   
                                                                                                           depth and wisdom. It is a book steeped in experience, at once clinically useful and   
                                                                                                           highly creative, with much to offer a wide variety of readers." 
 

-                                                                                               -Michael Eigen, Ph.D., author of The Sensitive Self, Contact With the  
                                                                                                           Depths, and Birth of Experience 

                                                                                                         "As a psychoanalyst and psychologist specializing in Eating Disorders myself, I have  
                                                                                                           known about Dr. Alitta Kullman’s work since her article first appeared in the  
                                                                                                           professional journal, "Psychoanalytic Dialogues." I have often referred to her article  
                                                                                                           as I struggle to understand my own eating disorder patients. I eagerly look forward  
                                                                                                           to being able to use her book as a reference for my patients, and hope it will soon  
                                                                                                           be in print." 

                                                                                          -Janet K. Smith, Ph.D., Psychologist and Psychoanalyst 

 


