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-מומחה בפסיכולוגיה קלינית ורפואית, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן -  גולן שחרפרופ' 

גוריון, ופרופסור אורח לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת "ייל" בארה"ב. בעבודתו, 

משלב פרופ' שחר מחקר אמפירי על מצבים פסיכופתולוגים מורכבים ונפיצים, כולל מצבים אבדניים, 

. פרופ' שחר משמש כעורך האינטגרטיביתה ועבודה קלינית בתחום הפסיכותרפיה יחד עם תאורי

, המתמקד JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY INTEGRATIONהראשי של כתב העת הבינלאומי 

, כולל האובדנותבשילוב של שיטות טיפוליות שונות. הוא מייעץ ומדריך צוותים פסיכולוגים בתחום 

 ופסיכותרפיה אינטגרטיבית במצבים אבדניים.  הערכת הסיכון, ניהול משברים,
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