
  

  

  

سطيني  الشعب الفل-يفرض المجتمع االسرائيلي على الجنود الذين يخدمون في الجيش مهمة التحكم والرقابة على شعب آخر

والمجتمع   بين المجتمع االسرائيليه الوحيداالحتكاكنقطة   في المعظمالجنود يشكلونهؤالء . داخل االراضي المحتله

ساعة تنفيذ االعتقاالت وفي الحد من حريات ,  في الحواجز- السكان الفلسطينيينلقاؤهم مع; اطق المحتلهالفلسطيني في المن

    .  الكثير من المس بحقوق االنسان االساسيهم وتحوى في طياتهاوتحًك, سلطة,  قوه تتم من منطلق-اخرى آثيره

تالل على الجنود أنفسهم وعلى  سنتداول التأثيرات النفسيه للخدمة العسكرية في مناطق االحمن خالل هذا اليوم الدراسي

المجتمع اليهودي في اسرائيل التي تمتنع من لقاء مباشر مع الفلسطينيين في المناطق المحتله ولكنها ترسل وتستقبل ابناءها 

, سنبحث الى اي مدى يتم الكشف والحديث عن هذه التأثيرات داخل المجتمع. وبناتها بعد قيامهم بالخدمه العسكريه هناك

  .في  محيط العاملين في مجال الصحه النفسيه و,الجيش

  

  

  سايكوأآتيفسايكوأآتيف
  פסיכואקטיבפסיכואקטיב

PPssyycchhooAAccttiivvee 

   هت الدوليه واالقليميمرآز الدراسا

 أبيب-جامعة تل,دانيئل ابراهام.لذآر س

  يه للخدمة العسكرية في المناطق المحتلةيه للخدمة العسكرية في المناطق المحتلةأثيرات النفسأثيرات النفسالتالت

    ى المجتمع االسرائيليى المجتمع االسرائيليللوعوععلى الجنودعلى الجنود
  –"سايكوأآتيف "دراسي بمبادرةيوم 

 أجل حقوق االنسانمهنيو الصحه النفسيه من 

   ًابقمن المفضل التسجيل مس     مجانيةفي اليوم الدراسي شارآهالم
   il.org.psychoactive@kenes :للتفاصيل والتسجيل

  466582-0546 : روني شليط   ,628618-0544 : تامي آوهين

يزية جل االن لغة  ل ا ب ة  فورّي ترجمة  ي  ّق ل ت االمكان    ب

  2009-6-28, يوم االحد
  جامعة تل ابيب

  آلية الحقوق, تروبوبيتش بناية, اطقاعة آيس همشب
   

  

  , السالمبحاثاينمتس ألتمرآز تامي ش

 بيب أ-تلجامعة 

واحد من سلسلة أيام هذا اليوم الدراسي هو 

  :رعايتهادراسية يقوم ب



    

  

  

  تسجيل وتجّمع     08:30-09:00

   اينمتستترحيب من قبل مرآز تامي ش  09:00-09:30

  حاجز واتش,  سايكوأآتيف–ريبا بخرخ  :أفتتاحية

     شهادات :جلسة أولى       09:30-11:30

   شحاجز وات,  سايكوأآتيف–ريبا بخرخ  :رئيسة الجلسه

 اعتداءات لجنود أثناء االنتفاضه من وجهة ملح االرض؟

  الجيش والمجتمع, السرية, نظر الجندي

   الجامعه العبريه-يوئيل اليتسور

   - "كنظروا هل أضحأ"

  مقتطفات من فيلم تمار يروم

  احدى المشارآات في الفيلم –  مورج-تال بن سيرا

   جبعاتي واالخالقيات المتحررهوحشية وضراوة

   الجامعه العبريه-بكرمانتسفي 

  استراحة قهوه   11:30-11:45

  

    وصمت آّم االفواه,تكّتم : جلسة ثانية     11:45-13:30

  سايكوأآتيف,  أبيب- جامعة تل-اوري هدار: رئيس الجلسه

 االخصائيين النفسيين في الجيش:  وآمّ االفواه,نكاراإل, شويشنظرة عن آثب للت

  تيفسايكوأآ,  هرتسليا المرآز متعدد التخصصات-بيشارنيسيم ا   واالنتفاضه االولى

  النقاش النفسي وتطبيع نتائج االحتالل

   الجامعه العبريه–  فدر-عدنا لومسكي

  قاموا بااليذاء والقتل في العالج النفسي لجنود  وآّم أفواه تكّتم-تقّمص عاطفي خطير

  سايكوأآتيف,  آلية بيت بيرل–ارنونا زهافي 

  الظهيرهاستراحة      13:30-14:15

  االحتالل في حياتي الشخصّيه والمهنّيهواقع : تداول في مجموعات صغيره   14:15-15:45

   جلسة إختتامية        16:00-17.00

   سايكودراما-ناحي الون: رئيس الجلسه

 والثمن الذي يدفعه  من ناحيه نفسيهلحتال االمعلمجتمع اليهودي في اسرائيل ا تعامل

ب أبي- جامعة تل–طل  -رئيل باند                        مقابل ذلك

  جامعة تل ابيب, 2009-6-28, يوم االحد  
  آلية الحقوق, بناية تروبوبيتش, اطقاعة آيس همشب

  سايكوأآتيفسايكوأآتيف
  פסיכואקטיבפסיכואקטיב

PPssyycchhooAAccttiivvee 

  –" سايكوأآتيف"يوم دراسي بمبادرة 
   حقوق االنسانمهنيو الصحه النفسيه من أجل

 التأثيرات النفسيه للخدمة العسكرية في المناطق المحتلة على الجنود وعلى المجتمع االسرائيليالتأثيرات النفسيه للخدمة العسكرية في المناطق المحتلة على الجنود وعلى المجتمع االسرائيلي

  0546-466582 :روني شليط ,0544-628618 : تامي آوهين,  il.org.psychoactive@kenes :لتفاصيل اوفى وللتسجيل  من المفضل التسجيل مسبقًا  ة في اليوم الدراسي مجانيالمشارآه




