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יום עיון מטעם "פסיכואקטיב" –
אנשי בריאות הנפש למען זכויות אדם

ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחים
על החיילים ועל החברה הישראלית
החברה הישראלית מטילה על החיילים המשרתים בצבא את התפקיד של שליטה ופיקוח על עם אחר – העם
הפלסטיני החי בשטחים .חיילים אלה מהווים את הממשק הכמעט בלעדי בין החברה הישראלית לבין החברה
הפלסטינית בשטחים; המפגש שלהם עם התושבים הפלסטינים  -במחסומים ,בעת ביצוע מעצרים ובהפעלת
הגבלות חופש רבות אחרות  -נעשה מעמדה של כוח ,סמכות ושליטה וכרוך פעמים רבות בפגיעה בזכויות
אדם בסיסיות.

יום עיון זה הוא חלק מסדרת ימי עיון
המתקיימים בתמיכתם הנדיבה של:

בכנס זה נבחן את ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות הצבאי בשטחי הכיבוש ,הן על החיילים עצמם והן
על החברה היהודית בישראל ,שנמנעת ממפגש ישיר עם פלסטינים בשטחים אבל שולחת ומקבלת חזרה את
בניה ובנותיה משירותם הצבאי שם .נבדוק גם עד כמה ההשפעות הללו גלויות ומדוברות בחברה ,בצבא,

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום,
אוניברסיטת תל-אביב

ובקרב אנשי בריאות הנפש.

יום א' 28 ,ביוני  ,2009אוניברסיטת תל-אביב
אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ' למשפטים

המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
ע"ש ס' דניאל אברהם ,אוניברסיטת תל-אביב

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום
רצוי להירשם מראש
לפרטים והרשמהkenes@psychoactive.org.il :

תמי כהן ,0544-628618 :רוני שליט0546-466582 :
שפת יום העיון היא עברית .ישנה אפשרות לתרגום סימולטני לאנגלית
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יום עיון מטעם " פסיכואקטיב " –

יום א' 28 ,ביוני  ,2009אונ' תל-אביב

אנשי בריאות הנפש למען זכויות אדם

אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ' למשפטים

ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחים על החיילים ועל החברה הישראלית
08:30-09:00

התכנסות ורישום

09:00-09:30

ברכות מטעם מרכז תמי שטינמץ :אפרים לביא

11:45-13:30

יו"ר :אורי הדר  -אוניברסיטת תל-אביב ,פסיכואקטיב

פתיחה :ריבה בכרך  -פסיכואקטיב ,מחסום watch
09:30-11:30

מושב ראשון:

טשטוש ,הכחשה והשתקה במבט מקרוב :הפסיכולוגים בצבא והאינתיפאדה
הראשונה

עדויות

יו"ר :ריבה בכרך  -פסיכואקטיב ,מחסום watch

ניסים אבישר  -המרכז הבינתחומי הרצליה ,פסיכואקטיב

השיח הפסיכולוגי ונירמול תוצאות הכיבוש
עדנה לומסקי-פדר  -האוניברסיטה העברית

מלח הארץ? מעשי עוולה של חיילים באינתיפאדה
מפרספקטיבה של חייל ,פלוגה ,צבא וחברה

אמפתיה מסוכנת  -שתיקה והשתקה בטיפול הפסיכולוגי של חיילים שפגעו והרגו

יואל אליצור  -האוניברסיטה העברית

ארנונה זהבי  -מכללת בית ברל ,פסיכואקטיב

"לראות אם אני מחייכת" -
קטעים מסרטה של תמר ירום
טל בן סירא-מורג  -אחת ממשתתפות הסרט

האכזריות של גבעתי והמוסר הליברלי

13:30-14:15

הפסקת צהריים

14:15-15:45

דיון בקבוצות קטנות:

16:00-17.00

מושב סיום

צבי בקרמן  -האוניברסיטה העברית
11:30-11:45

מושב שני:

הסתרה  ,השתקה ושתיקה

נוכחות הכיבוש בחיי האישיים והמקצועיים

יו"ר :נחי אלון  -פסיכו-דהרמה

הפסקת קפה

התמודדות פסיכולוגית של החברה היהודית בישראל
עם הכיבוש ,והמחיר שהיא משלמת עבורו
דניאל בר-טל  -אוניברסיטת תל-אביב

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום



רצוי להירשם מראש



לפרטים והרשמה , kenes@psychoactive.org.il : :תמי כהן ,0544-628618 :רוני שליט0546-466582 :

