
  

  

  

 העם –החברה הישראלית מטילה על החיילים המשרתים בצבא את התפקיד של שליטה ופיקוח על עם אחר 

מהווים את הממשק הכמעט בלעדי בין החברה הישראלית לבין החברה  אלה חיילים. החי בשטחים הפלסטיני

בהפעלת רים וביצוע מעצבעת ,  במחסומים- הפלסטיניםהתושבים  עם שלהםהמפגש ; הפלסטינית בשטחים

פגיעה בזכויות  וכרוך פעמים רבות בסמכות ושליטה, כוחנעשה מעמדה של  - אחרותרבות הגבלות חופש 

  . אדם בסיסיות

הן על החיילים עצמם והן , בכנס זה נבחן את ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות הצבאי בשטחי הכיבוש

ינים בשטחים אבל שולחת ומקבלת חזרה את שנמנעת ממפגש ישיר עם פלסט, על החברה היהודית בישראל

, בצבא, נבדוק גם עד כמה ההשפעות הללו גלויות ומדוברות בחברה. בניה ובנותיה משירותם הצבאי שם

  .ובקרב אנשי בריאות הנפש

  

  

  سايكوأآتيفسايكوأآتيف
  פסיכואקטיבפסיכואקטיב

PPssyycchhooAAccttiivvee 

  לימודים בינלאומיים ואזורייםהמרכז ל

 אביב-אוניברסיטת תל, דניאל אברהם' ש ס"ע

  ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחיםההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחים

 על החיילים ועל החברה הישראליתעל החיילים ועל החברה הישראלית

  –" פסיכואקטיב"יום עיון מטעם 

 אנשי בריאות הנפש למען זכויות אדם

  ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום

מראש רשם  י ה ל י  ו צ   ר

   il.org.psychoactive@kenes :לפרטים והרשמה

  0546-466582: רוני שליט, 0544-628618: תמי כהן

  ישנה אפשרות לתרגום סימולטני לאנגלית.  היא עבריתיום העיוןשפת 

  אביב- תליברסיטתאונ, 2009 ביוני 28', יום א

  למשפטים'בניין טרובוביץ, אולם כס המשפט

  ,שלום יחקרמץ לממרכז תמי שטינ

 אביב-אוניברסיטת תל

   ימי עיוןתסדרמ חלק עיון זה הוא םיו

 :המתקיימים בתמיכתם הנדיבה של



  

  

  

  התכנסות ורישום     08:30-09:00

  אפרים לביא: מרכז תמי שטינמץ ברכות מטעם  09:00-09:30

  watch מחסום,  פסיכואקטיב- ךריבה בכר: פתיחה

      עדויות :מושב ראשון       09:30-11:30

  watch מחסום,  פסיכואקטיב- ריבה בכרך :ר"יו

 באינתיפאדה םמעשי עוולה של חיילי? מלח הארץ

  צבא וחברה, פלוגה, פרספקטיבה של חיילמ

  האוניברסיטה העברית - יואל אליצור

   - "מחייכת אנילראות אם "

  וםיר תמר של רטהמס קטעים

   סרטהמשתתפות  אחת מ-מורג -טל בן סירא

  האכזריות של גבעתי והמוסר הליברלי

  האוניברסיטה העברית -צבי בקרמן 

  הפסקת קפה    11:30-11:45

  

  

  השתקה ושתיקה, הסתרה :ינשמושב      11:45-13:30

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

 והאינתיפאדה הפסיכולוגים בצבא: ה במבט מקרובהכחשה והשתק, טשטוש

  פסיכואקטיב, המרכז הבינתחומי הרצליה - ניסים אבישר הראשונה    

  ונירמול תוצאות הכיבוש  הפסיכולוגי השיח

   האוניברסיטה העברית- פדר-עדנה לומסקי

  של חיילים שפגעו והרגו פול הפסיכולוגיי שתיקה והשתקה בט-מסוכנת  אמפתיה

  פסיכואקטיב,  מכללת בית ברל- זהביארנונה 

  צהרייםהפסקת      13:30-14:15

   האישיים והמקצועייםבחיי הכיבוש נוכחות :דיון בקבוצות קטנות   14:15-15:45

  מושב סיום         16:00-17.00

  דהרמה-פסיכו - נחי אלון:  ר"יו

   התמודדות פסיכולוגית של החברה היהודית בישראל

         והמחיר שהיא משלמת עבורו, עם הכיבוש

 באבי- אוניברסיטת תל-טל -דניאל בר

 אביב-תל' אונ, 2009 ביוני 28', יום א

 למשפטים  'בניין טרובוביץ, אולם כס המשפט
  سايكوأآتيفسايكوأآتيف
  פסיכואקטיבפסיכואקטיב

PPssyycchhooAAccttiivvee 

  –" פסיכואקטיב"יום עיון מטעם 

 אנשי בריאות הנפש למען זכויות אדם

 על החיילים ועל החברה הישראליתעל החיילים ועל החברה הישראלית  ההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחיםההשפעות הפסיכולוגיות של השירות בשטחים

אינה כרוכה בתשלום  ביום העיון  אשההשתתפות  ר מ שם  ר י ה ל י  ו צ ר   466582-6054: רוני שליט, 628618-0544: תמי כהן,  il.org.psychoactive@kenes : :לפרטים והרשמה   




