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 ונוספת אקדמית השכלה

, המחלקה לפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה קליניתתואר שלישי  – .Ph.D "דוקטור לפילוסופיה" – 2018

 .אוניברסיטת חיפה

מסלולי לאובדן: -הסתגלות נשים שהוריהן התגרשו בילדותן והמודל הדושם הדוקטורט: 

 אם.נרטיב הבת בצלו של נרטיב ה

  אוניברסיטת חיפה., המחלקה לפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה קלינית AM..מוסמך אוניברסיטה  -  2000

ניתוח  -שם התזה:  החוויה הסובייקטיבית והאבחנה האובייקטיבית של הורים שכולים 

 נרטיבי של ראיונות עם הורים שכולים לאורך זמן.

 אוניברסיטת חיפה. -כולוגיה ותקשורתתואר ראשון בפסי .B.Aבוגר אוניברסיטה   - 1998

 .בכנסים של איגוד הפסיכולוגים הקליניים בסדנאות של טיפול קבוצתיהשתתפות  2003-2006

 ד"ר עפרה אשל –לימודי פסיכותרפיה ותיאוריה פסיכואנליטית   2013-2018

 

 נסיון תעסוקתי:
 

במסגרת נטציה פסיכודינמית יבאוריטיפול פסיכותרפיה  - פסיכולוגית קלינית מומחיתעד היום :  2005

  .קליניקה פרטית

 .M.A.A.Tחזותית  תרפיה באמנותל תואר שניב , מדריכה ומנחת קבוצהמרצה:  עד היום 2006

מרצה קורסים "מבוא לתהליכים בפסיכותרפיה" ו"תיאוריות יחסי  :במדרשה לאמנות, בית ברל

  .על עבודת פרקטיקוםטים לסטודנ מנחה קבוצת הדרכהאובייקט ותיאוריית העצמי" ו

ועצת מקצועית למיזם חברתי "ילדים לפני הכל" המקדם את הרווחה הנפשית של י: עד היום 2018

 ילדים להורים גרושים ומשפחות גרושות בישראל.

, במחלקה פתוחה. מתמחה בפסיכולוגיה קלינית –מרכז לבריאות הנפש שער מנשה  : 2007 - 2006

קו בטיפול קבוצתי -מטפלת ב .לים פרטניים ארוכי טווח וקצרי טווחמטפלת בפסיכותרפיה בטיפו

  .הדרכה של סטודנטים פרקטיקנטים, ולווי רגשי של צוות המחלקהקבוצתית הדרכה  במחלקה,

מטפלת  .מתמחה בפסיכולוגיה קלינית –פסיכולוגי באוניברסיטת תל אביב השירות ה :2005 - 2002

 .ארוכי טווחבוצתיים וק םיטיפולים פרטניבפסיכותרפיה ב

, הנותנת פסיכולוגית של הארגון - ביבאל באוניברסיטת ת)פרויקט חונכות( ארגון פר"ח : 2005 - 2004

והעברת  כתיבהכן הדרכה אישית וקבוצתית והעבודה כוללת ליווי ויעוץ מקצועי למנהלי וחונכי פר"ח. 

   מקצועיות. קבוצתיות  סדנאות

שבודקים  עורכת אבחונים פסיכולוגייםמראיינת,  –אדם' מקבוצת אדם-: מכון 'מדיטון2005 - 2000

 התאמה אישיותית לנהיגה וכותבת דו"חות אבחוניים מסכמים.

, העוסקים ת סטודנטיםומדריכה ומנחה קבוצ -: חוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה 2002 - 2000

 במסגרת קורס 'התנסות בשדה'.מעשית בעבודה פסיכולוגית 

הרצאה העבודה כללה . מבואיבקורס  לותרג –: חוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה 2001 - 1998

 , הכנת ועריכת שיעורים וכן בדיקת עבודות ובחינות.פרונטלית



 פרטני עבור אוכלוסיה של ניצולי שואה ודור שני לשואה.  טיפול פסיכולוגי–: 'עמך', חיפה 2000 - 1999

 דיאדי בילדים בגילופרטני  טיפול פסיכולוגי -וגי התפתחותי, חיפה : תחנה לטיפול פסיכול1999 - 1998

 .הרך ובהוריהם שלוו בהדרכת הורים

 

 הרצאות בכנסים ובימי עיון

 הרצאות בתחומים של התמודדות עם גירושין:

. יום עיון של המרכז לאבד ולעבד –אימהות ובנות לאחר גירושין (. 2018סטאל, מ' )-שחורי

 דיאלוג וצמיחה מתוך אובדן". –הקליני הבינתחומי, אוניברסיטת חיפה: "גירושין 

ילדות נשכחת או ילדות נוכחת? אימהות ובנותיהן אחרי גירושי (. 2018סטאל, מ' )-שחורי

. יום עיון שנתי שביעי של המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי: הורים בילדות

 ל אובדים בעקבות מוות ובעקבות גירושין"."ע

בנות  –נרטיב הבת בצל נרטיב האם: הצגת עבודת דוקטורט (. 2017סטאל, מ' )-שחורי

. יום עיון של התוכנית לתואר שני בטיפול באומנות חזותית "ילדות ואימהות אחרי גירושין

 נשכחת או ילדות נוכחת".

משפחה השלמה: השפעת האם הגרושה על הסתגלות לאובדן ה(. 2016סטאל, מ' )-שחורי

. הכנס הבינלאומי השני בנושא אובדן שכול וחוסן נפשי הסתגלות הבת לגירושי הורים

 בחברה הישראלית ובעולם: עובדות תובנות והשלכות.

 הרצאות בתחומים של אובדן ושכול:

לות החוויה הסובייקטיבית והאבחנה האובייקטיבית של הסתג(. 2004סטאל, מ' )-שחורי

. ניתוח נרטיבי של ראיונות עם הורים שכולים לאורך זמן–הורים לשכול בנם במלחמה 

 לאבדן ושכול. 21-הרצאה בכנס הבינלאומי ה

תפיסתם העצמית של הורים אשר איבדו בן במלחמה: ניתוח (. 2013סטאל, מ' )-שחורי

 . הרצאה בכנס אילת, אובדן ושכול בחברהנרטיבי במחקר אורך של עשר שנים

 הישראלית: עובדות, תובנות, השלכות.

 הרצאות בתחום של פסיכותרפיה וטיפול באומנות:

. הרצאה בכנס דינמיקת "הזדהות עם התוקפן" בטיפול באומנות(. 2010סטאל, מ' )-שחורי

 השתעשעות ומשחק )ויניקוט( בטיפול באומנות, בית ברל.

. הרצאה בכנס השתעשעות טיתהשפה בתיאורטיזציה הפסיכואנלי(. 2010סטאל, מ' )-שחורי

 ומשחק )ויוניקוט( בטיפול באומנות, בית ברל.

. הרצאה בכנס תהליכי ספרציה ואינדיוידואציה בקשר הטיפולי(. 2012סטאל, מ' )-שחורי

 הצגות מקרה בטיפול באומנות, בית ברל.

רצאה . הצורכי העצמי לפי הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי(. 2014סטאל, מ' )-שחורי

 בכנס מרחבים והרחבתם, בית ברל.



. הרצאה תהליכי עיבוד אבל בעקבות אובדן ממשי מול אובדן עמום(. 2015סטאל, מ' )-שחורי

 בכנס חומרים נוספים, בית ברל.

 הרצאה בכנס בתחום המחקר האיכותני:

תפיסתם העצמית של הורים אשר איבדו בן במלחמה: ניתוח (. 2004סטאל, מ' )-שחורי

תחומי הראשון לשיטות -. הרצאה בכנס הישראלי הביןבמחקר אורך של עשר שנים נרטיבי

 מחקר איכותניות.
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