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 אשוןר סמסטר

 
 

 שנה ב      שנה א 
     

15:00-13:30 

התהוות 
 הפסיכואנליטיקאי

  )פעמיים בחודש(

 תצפית בתינוקות )פעמיים בחודש, 
 (פתוח לכולם ,המשולבלמסלול 

התהוות 
 הפסיכואנליטיקאי 

  )פעמיים בחודש(

מנקודת מבט של  טיפול בילדים 
, פעמיים בחודש) חווית הצורך

 (המשולבלמסלול השלמה 
 יוסי טמיר ד"ר שרון שטרית גוריון (מיכי/ מיכל ) אירית לובלינסקי אסתי דינור

16:45-15:15 
ושנות  ראשית כינון הפסיכואנליזה –פרויד המוקדם 

 ההתהוות הראשונות
 מושגי יסוד –מלאני קליין 

 ד"ר מירב רוט    ד"ר גיא אור

18:30-17:00 
 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני  מושגי יסוד של הפסיכואנליזה

 רותי ליס ד"ר אבי נוטקביץ ד"ר חזי כהן ליאורה גודר  

20:15-18:45 
 מבראשית אוריה:יוהת האיש ויניקוט הפסיכואנליזה נקודות מפנה בתולדות

 ד"ר נורית גרסטנהבר פרופ' עמנואל ברמן  

 

 
  

 
 שנה ה' שנה ד' 'שנה ג 

  

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

    התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

  התהוות הפסיכואנליטיקאי
 15:00-13:30 )פעם בחודש(

 גולדין-אילנה פאר שוקל-ראובינוףרחל  ביינארט (מומישלמה )ד"ר 

עקרונות מרכזיים במחשבתו של 
הרברט רוזנפלד והשפעתו על החשיבה 

 הקלייניאנית העכשווית
 ממשיכיה של מלאני קליין  קליין ממשיכות וממשיכי

16:45-15:15 

 ד"ר אליהו פלדמן הקר-ד"ר ענת פלגי יעל חנין

כמה שורשים פרוידיאניים 
 ביוןוקלייניאניים של 

"אנחנו חומר ממנו עשויים החלומות": 
 סמינר על החלום

יסודות של תיאוריית ההתפתחות 
הרגשית אצל ויניקוט והשלכותיה על 

 18:30-17:00 תפיסתו הטיפולית

 סמדר שטיינבוק מלמד   -עידית ברק הוגו גולדיוק

 קליניסמינר  סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני
20:15-18:45 

 עשבי-גליה פלג נילי שור מיכל ריק אבי בקר ד"ר עמוס גור ד"ר איתמר לוי
 

  
  
 מטופלים קשים      ילדים   

  

)בחלקו הראשון של  משחק באנליזה של ילדים-משחק ופסוידו 
 13:30-12:00 הסמסטר(

 דורה פלדפוגל

 פעמים בחודש( 3סמינר קליני  ) מטופלים קשים )שנתי, פעמיים בחודש( –סמינר קליני 
15:00-13:30 

 פרופ' יולנדה גמפל יעל סמואל
ימי ראשון  (פורום ילדים  )שנתי  

פעם בחודש 
20:30 

 ויהושע )שוקי( דורבן פרופ' יולנדה גמפל 

 

 
 

,   12.1.21  ,5.1.21,   29.12.20 ,  22.12.20   ,(8.12.20) ,  1.12.20   ,24.11.20  , 17.11.20  , 10.11.20   ,3.11.20,   27.10.20 : מועדי הלימודים
19.1.21 ,  26.1.21   ,2.2.21 

 

 התכניתבגוף לשנתונים השונים מפורטים :  ומטופלים קשים הילדים יתאריכי התהוות והסמינרים של מסלול
 

 20:30בשעה  2.2.21 – מורים     20:30בשעה   22.12.20  – חברים   15:00בשעה   8.12.20  – מתמחים מפגשים  עם ועדת ההוראה:   
 

  20.10.20 :    ערב פתיחת שנת הלימודים
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 שני סמסטר

 
 

 שנה ב'  שנה א'
     

15:00-13:30 

התהוות 
 הפסיכואנליטיקאי

 )פעמיים בחודש( 

 תצפית בתינוקות 
, המשולב)פעמיים בחודש, למסלול 

 (לכולם פתוח

התהוות 
 הפסיכואנליטיקאי 

  )פעמיים בחודש(

פסיכואנליזה עם ילדים: המבט 
פעמיים בחודש, )  הקלייניאני 

 (המשולבהשלמה למסלול 

 הוגו גולדיוק ד"ר שרון שטרית גוריון / מיכל )מיכי( אירית לובלינסקי אסתי דינור

16:45-15:15 
 קלייןממשיכי  פרויד של קליניים טכניים כתבים

 גוריון (מיכימיכל ) לוריא איתמר ר"ד

18:30-17:00 
 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני  סמינר קליני לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה

 אירנה מלניק יגאל חיימוב דניה קלייפלד   נועה הס

20:15-18:45 

המטא פסיכולוגיה:  –התפתחות מחשבת פרויד  חלק ב' 
 (1419-2319וחידוש )גיבוש 

הגות של פכנות הפסיכואנליטית של  ויניקוט:  המה
 קרובת חוויה נוכחות –פרדוקסים 

 מיקי פטרן פרופ' שמואל ארליך

 

  
 
 

 שנה ה' שנה ד' 'שנה ג 
  

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

    התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

  התהוות הפסיכואנליטיקאי
 15:00-13:30 בחודש()פעם 

 גילה חורש רחל ראובינוף שוקל ביינארט (מומישלמה )ד"ר 

ויניקוט וממשיכיו: מחשבת הרגרסיה 
 ו'פחד מהתמוטטות'

 בחשיבה  התיאוריה של הטכניקה
 החשיבה הביוניאנית: תיאוריה ומעשה הוויניקוטיאנית

16:45-15:15 
 רובי שונברגר ד"ר מאיר שטיינבוק ד"ר עפרה אשל

 חלוםכתתבים קאנוניים על ה : שפת האהבה & שפת השנאהפרוורסיה קריאה בכתבי ביון
18:30-17:00 

 ד"ר איתמר לוי נגה בדנס אבנר ברגשטיין

 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני
20:15-18:45 

 ד"ר דינה גלט טרבס-אהובה ברקן ד"ר יעל דשא רולניקד"ר ערן  בורנפלד-רנה לירוןוא ארנה אלבק

 

 

 

 מטופלים קשים     ילדים  
  

תינוק -פסיכותרפיה הורה  למה תינוק בחדר הטיפולים? 
 13:30-12:00 פעמים בחודש( 3) באוריינטציה פסיכואנליטית

 אבנר-ד"ר נטע גוטמן

 פעמים בחודש( 3סמינר קליני ) מטופלים קשים )שנתי, פעמיים בחודש( –סמינר קליני 
15:00-13:30 

 פרופ' יולנדה גמפל יעל סמואל

ימי ראשון  (פורום ילדים  )שנתי  
פעם בחודש 

 ויהושע )שוקי( דורבן פרופ' יולנדה גמפל   20:30
 

 

 
 

  , 15.6.21  , 8.6.21  , 1.6.21 ,  18.5.20   ,11.5.21 ,  4.5.21 ,  27.4.21,   (20.4.21)  , 6.4.21   ,23.3.21   ,16.3.21  , 9.3.21,   2.3.21 : מועדי הלימודים
22.6.21 

 

 התכניתמפורטים לשנתונים השונים בגוף :  ומטופלים קשים הילדיםי וות והסמינרים של מסלולתאריכי התה
 

 20:30בשעה  15.6.21 – מורים     20:30בשעה  27.4.21  -חברים    15:00בשעה   20.4.21  – מתמחים מפגשים  עם ועדת ההוראה:   
 

   25.5.21:    יום החברה

  



3 

 

 

 
 סדנאות

 
 

 

כיסוד המעשה האהבה 
 הקלייניאניהטיפולי 

 זום פרופ' רחל בלס

28.7.20 
 ימי שלישי

 

22:00-17:30 

מתמחים  8הסדנה פתוחה למעל 
 בסדנה קודמת שהשתתפו וחברים

ם ילמצטרפים חדשו של רחל,
 .רחלבתאום עם 

4.8.20 
8.9.20 

22.9.20 
 
 
 

דיאלוג עם "האם 
 המתה"

 אביב-תל נעמה קינן

1.9.20 

 ימי שלישי
 

20:00-16:00 
 הסדנה פתוחה למתמחים ולחברים

8.9.20 

15.9.20 

22.9.20 

29.9.20 

 
 
 

אמנות הפרשנות 
 הפסיכואנליטית

 אביב-תל חי-דורית פוגרונד

3.9.20 
 ימי חמישי

 

20:30-18:00 

מתמחים.  10 -הסדנה פתוחה ל
 .תוכר כחצי סדנה

17.9.20 
1.7.21 

15.7.21 
 
 
 

 אביב-תל ד"ר מאיר שטיינבוק דיסוציאציות חופשיות

24.10.20 
 שבתות

 

19:30-16:00 

הסדנה פתוחה למתמחים ולחברים 
 עם עדיפות למתמחים.

 .למתמחים כחצי סדנהתוכר 

9.1.21 
13.3.21 
15.5.21 

 
 
 

מיניות ינקותית, מיניות 
 יהושע )שוקי( דורבן התבגרותית, מיניויות

  אביב-תל
 / זום 

15.11.20 
 ימי ראשון

 

22:00-19:00 

 הסדנה פתוחה למתמחים ולחברים
 עם עדיפות למסלולי הילדים.

 תוכר כחצי סדנה.

17.1.21 

25.4.21 

6.6.21 

 
 
 

כתיבה על פסיכואנליזה 
 אביב-תל יהושע )שוקי( דורבן של ילדים

3.1.21 
 ימי ראשון

 

22:00-20:30 

הסדנה פתוחה למתמחים ולחברים 
ממסלולי הילדים ולמסיימים 

 מהשנים האחרונות.
 סדנה ללא קרדיט.

21.2.21 

4.4.21 

23.5.21 

 
 
 

אחריות, דעה, 
מקצועיות: היכרות 
וחשיבה על אתיקה 

 בפסיכואנליזה

 16.2.21 אביב-תל גינור-מירה ארליך
 יום שלישי

 

17:30-13:30 
 סדנת חובה לשנה א

 
 
 

המקום בו אנו חיים: 
קריאה ביקורתית 
אודות מקומה של 

 התרבות בחיי הנפש

 ד"ר יהודה פרנקל
 אביב -תל

 או
 ירושלים

4.2.21 
 חמישיימי 

 

21:45-18:15 

מתמחים  12 -הסדנה פתוחה ל
 וחברים, עם עדיפות למתמחים.

 תוכר כחצי סדנה.
11.2.21 

18.2.21 
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 –מכאוס לאינטגרציה 
תהליכי פיצול ומיזוג 

 פסיכואנליטי-במבט ביו
 אביב-תל שירי בן בסט

 ימי שני 28.6.21
  

20:00-17:00 
מתמחים  12 -הסדנה פתוחה ל

 וחברים
 תוכר כחצי סדנה

5.7.21 

12.7.21 20:00-16:00 
 
 
 

 

 אביב-תל רות וינברג קריאה בכתבי מלצר

6.7.21 

 ימי שלישי
 

19:00-15:30 

מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים.

 

ניתן להירשם לכל הסדנה, או 
 .לחלקה הראשון בלבד כחצי סדנה

13.7.21 

14.9.21 

5.10.21 

 
 
 

 כתיבה פסיכואנליטית
 ד"ר מירב רוט

 פרופ' דנה אמיר
 אביב-תל

16.7.21 
 ימי שישי

 

14:00-10:00 

 מתמחים.  9-הסדנה פתוחה ל
 תוכר כחצי סדנה

23.7.21 

30.7.21 
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 מינריםסתיאורי ה
 

 סמסטר ראשון 
 
 

 שנה א'
 

 הפסיכואנליטיקאיהתהוות 
  estidinur@gmail.com  (2865627-052, 7453988-09)טל.    אסתי דינור

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 הכשרתם.תהליך בתחילת המתמחים הנמצאים 

לאורך כל השנה, ויימשך גם בשנות ההכשרה הבאות במתכונת  פעמיים בחודשהסמינר יתקיים 
 משתנה.

 

,  19.1.21,  5.1.21,  22.12.20,  1.12.20,  17.11.20,  3.11.20  :תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון
2.2.21 

 
 
 

 (פתוח לכולם  ,המשולבלמסלול )  תצפית בתינוקות
  lyirit@gmail.com (   4622102-054.  )טל  לובלינסקיאירית 

    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל
 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
למידה מתוך התנסות, על רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוק: מחד גיסא זוהי 
הזדמנות חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות עולמו הפנימי של 

גיסא זוהי התנסות אישית, ריגשית וייחודית לצופה, דרכה יכולות  תינוק דרך יחסים; מאידך
ההתבוננות שלו באחר ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת פעולה או פירוש, 

 מתחדדות ומתרחבות.
לתהליך זו מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מידי שבוע, בשעה קבועה למשך 

יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר,  שעה, בשלב השני הצופה
 שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדומה לסמינר קליני(.  

 

 .המשולבוייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי במסלול  השנה לאורך כלהסמינר יתקיים 
 

  ,29.12.20,  8.12.20,  24.11.20,  10.11.20,  27.10.20 : בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
12.1.21  ,26.1.21. 

   

המפגשים יתקיימו  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימים שלושהיתקיימו 
 .13:30 בשעה  13.10.20,   22.9.20,   8.9.20  בתאריכיםבימי שלישי 

 

 .17:00-13:30 שעות ב  23.2 -בבנוסף, נערוך יום לימודים ארוך אחד בין הסמסטרים 
 

  משנה א' , ופתוח לכלל המתמחיםהמשולבמסלול ההסמינר חובה למתמחים מ
 
 
 

 כינון הפסיכואנליזה ושנות ההתהוות הראשונות  ראשית –פרויד המוקדם 
  guyorr5@gmail.com(     6205054-03)טל.     ד"ר גיא אור

 

בהגותו וגילוייו של זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, בשנים בהן התהוו אבני  נעסוק בסמינר
. נקרא מתוך: מחקרים בהיסטריה, הפרויקט לפסיכולוגיה 1914הדרך של חשיבתו ועד לשנת 

  לום, שלוש מסות על המיניות, הצגת הנרקיסיזם ועוד.מדעית, פירוש הח
 
 
 

 מושגי יסוד של הפסיכואנליזה
  lioragoder@gmail.com (     4642583-054)טל.   ליאורה גודר

 

המפגש עם מושגי היסוד של הפסיכואנליזה ייעשה דרך התחקות אחר גלגולי מושג ההעברה 
בכתביו של פרויד. התחקות זו היא ליווי של פרויד בתהליך הגילוי שלו את ההעברה ואת 

mailto:estidinur@gmail.com
mailto:lyirit@gmail.com
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:guyorr5@gmail.com
mailto:lioragoder@gmail.com
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מרכזיותה בפסיכואנליזה. כשם שההתחקות אחר גלגולי ההעברה היא הליבה של כל אנליזה, כך 
ההעברה ע"י פרויד היא הזדמנות למפגש מתפתח עם מושגי היסוד של ההליכה בעקבות גילוי 

הלא מודע, הדחף, ההעברה, החזרה, ההתנגדות,  ודרכם באופן אינטגרלי עוד עם  –הפסיכואנליזה 
 קשת רחבה של מושגים פרוידיאניים.

 
 
 

 נקודות מפנה בתולדות הפסיכואנליזה

 emanuel@psy.haifa.ac.il      (6859046-03 . )טל   פרופ' עמנואל ברמן
 

סמינר זה יעסוק בתולדות הפסיכואנליזה, אך הדגש לא יהיה על ההתפתחות המושגית כשלעצמה, 
שיבה אישי, חברתי וארגוני. הפגישה הראשונה תוקדש לח-אלא על הבנתה בהקשר ביוגרפי, בין

עקרונית על "ההיסטוריה של הרעיונות" בכלל, ועל ההיסטוריה של הפסיכואנליזה בפרט, 
כמושפעות מנסיבות תרבותיות ופוליטיות, מ"רוח התקופה" ומאקלים לאומי, מדפוסי אישיּות 

-ודילמות אישיֹות של הוגים מרכזיים, מאינטראקציות בין עמיתים ובתוך דיאדות של מטפל
קות של ארגונים ומוסדות. בהמשך נתמקד בנקודות מפנה חשובות, אחת לכל מטופל, ומדינמי

פגישה, החל ביחסיו של פרויד עם דמויות מרכזיות בחייו האישיים והמקצועיים )ברויר, פליס, 
ויניקוט, ועד -יונג, פרנצי( ובמשברים ביחסים אלה, דרך דיוני המחלוקת בלונדון ויחסי קליין

העצמי והגישה ההתייחסותית בארה"ב. על כל אחד מנושאים אלה להיווצרות פסיכולוגיית 
תידרש קריאה הנוגעת לו )במידת האפשר בעברית(, וכן יוצעו המלצות על מקורות נוספים 

 להרחבת היריעה.
 
   

 
 (סדנה בחופשת הסמסטר) דעה, אחריות, מקצועיות: היכרות וחשיבה על אתיקה בפסיכואנליזה 

  miraeg@gmail.com  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך
 

בפסיכואנליזה. נשאל על הזיקה בין  של אתיקה בשאלות ונתלבט נעוררה במסגרת הסדנ
גע בשאלות של אתיקה במצב ההתמחות ובשאלות הקשורות יהתיאוריה הטכניקה והאתיקה. נ

 ות מקצועית.לסודי
 

 .17:30-13:30בשעות   16.2.21אביב, ביום ג'  -סדנת חובה לשנה א. תתקיים בבית החברה בתל
 
 
 
 

 שנה ב'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  shitritsharon@gmail.com (  2641446-052)טל.    ד"ר שרון שטרית

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

לאורך כל השנה, ויימשך גם בשנות ההכשרה הבאות במתכונת  פעמיים בחודשהסמינר יתקיים 
 משתנה.

 

,  19.1.21,  5.1.21,  22.12.20,  1.12.20,  17.11.20,  3.11.20תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון:  
2.2.21 

 
 
 

   המשולבהשלמה למתמחים במסלול   – מנקודת מבט של חוויית הצורך טיפול בילדים 
 Yostamir@hotmail.com(       4819696-054)טל.    יוסי טמיר

 

התיאוריה הפסיכואנליטית עברה תמורות רבות מאז כינונה כמדע נפש האדם ע"י פרויד. אחת 
מעבר  מהתמורות המשמעותיות התייחסה למהות הממד המרכזי והעיקרי בהוויה הנפשית: 

בנפש אל התפיסה המדגישה את   את הדחף והמשאלה כאלמנטים המרכזיים  מתפיסה הרואה
יות הצרכים ההתפתחותיים. תמורה זו הובילה לתפנית משמעותית בתאוריה של המעשה מרכז

הטיפולי, תפנית המשתקפת במעבר מדומיננטיות הפירוש והתובנה אל דומיננטיות של הנוכחות 
 וההיענות לצורך.

mailto:emanuel@psy.haifa.ac.il
mailto:miraeg@gmail.com
mailto:shitritsharon@gmail.com
mailto:Yostamir@hotmail.com
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הסמינר יתמקד ביישומם של שינויים אלה לתחום הטיפול בילדים. נדון בהבחנה בין צרכים 
, במהות הצרכים ההתפתחותיים )בעיקר על בסיס משנתם של ויניקוט וקוהוט( על בסיס ומשאלות

 דוגמאות קליניות מהספרות.
 

 26.1.21,  12.1.21  ,29.12.20,  8.12.20,  24.11.20,  10.11.20,  27.10.20 תאריכי המפגשים: 
 
 
 

 מושגי יסוד – מלאני קליין
 rothmerav@gmail.com(     2682616-052)טל.    ד"ר מירב רוט

 

בשל האופן האינטואיטיבי בו הסיקה קליין את מסקנותיה התיאורטיות מן המפגשים הקליניים 
שלה עם הילדים הקטנים ועם המבוגרים שפגשה, מהווה כל מושג שלה הכלאה של קליניקה 

שמנהירות ומפרות זו את זו באופן שאינו ניתן להתרה. כל מושג הוא מנוף קליני רב ותיאוריה 
 .והבנתו לעומק תורמת רבות להקשבה ולטכניקה הקליניות ,עוצמה

נבחן לעומק מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית דרך קריאה בכתבי קליין עצמה. כל מושג  בסמינר
קליין עצמה, ושנית, דרך התבוננות באופן בו ראשית, דרך אופן המשגתו אצל מלאני  ,ייבחן

מתגלם המושג בוינייטה קלינית שתובא על ידי המשתתפים, על מנת להוריד את התיאוריה אל 
הקליניקה ולנסות להבין כיצד עובדים עם כל מושג ומפרשים את מופעיו דרך יחסי ההעברה, שהם 

 במוקד העבודה הקלייניאנית.
לם הפנימי; הפנטסיה הלא מודעת; חרדה; התפתחות החשיבה המושגים שייבחנו הינם: העו

סכיזואידית ודיפרסיבית(; -ויצירת הסמלים; דחף החיים, אהבה ותיקון; העמדות )פרנואידית
 הזדהות השלכתית; האדיפוס המוקדם; דחף המוות, שנאה וצרות עין; העברה.

 

 מוכר גם במסלול המשולב הקלייניאניפסיכואנליזה עם ילדים: המבט הסמינר יחד עם ההשלמה 
 
 
 

 סמינר קליני   
 coheny@netvision.net.il(    5848496-052,  6203077-30. ד"ר חזי כהן  )טל

 
 סמינר קליני

  avinut@netvision.net.il(    4941419-050)טל.    אבי נוטקביץד"ר 
 

 סמינר קליני
   ruthliss@walla.com(     5449965-03)טל.     רות ליס

 
 
 

 האיש והתיאוריה: מבראשית ויניקוט
  nuritger@gmail.com(     2637646-052)טל.     גרסטנהבר ד"ר נורית

 

 למצוא לגלות, לחפש, לשחק, ללמוד, נוכל שבתוכו מרחב ליצור נשתדל דיה טובה בסביבה
 ובתורתו. בויניקוט ולהשתמשלהמציא ו

 ובהדדיות. מהמשתתפים, אחד כל של אובייקטיבית-הסובייקטיבית החוויה דרך נלמד בקורס
 ומהטכניקה ,מהעמדה מהתיאוריה, חלק ולמידת הפתעות יאפשר הפגישות של הקבוע הרצף

 ונכיר ,ההבנה של הזמן, של אוריה,יהת של במגבלותיה ניגע בזמן בו ויניקוט. של הטיפולית
 .לדעת בשלמותו ניתן שלא מה  את

 

 .המשולבמסלול מוכר גם ל  אנליזה מנקודת מבט של חוויית הצורךהסמינר יחד עם ההשלמה 
 
 
  

 

 שנה ג'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  ilana.peergoldin@gmail.com(     5445538-054)טל.   גולדין-אילנה פאר

 

mailto:rothmerav@gmail.com
mailto:coheny@netvision.net.il
mailto:coheny@netvision.net.il
mailto:avinut@netvision.net.il
mailto:ruthliss@walla.com
mailto:nuritger@gmail.com
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של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 

 2.2.21,  5.1.21, 1.12.20,  3.11.20:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

  ממשיכיה של מלאני קליין

  eliahuf@gmail.com(    4529971-054,  7418669-09)טל.     ד"ר אליהו פלדמן
 

קליין החשובים, ביניהם חנה  בסמינר נקרא מאמרים נבחרים מבין מספרם הגדול של ממשיכי 
לם, רון בריטון, מלקו-קירל, רות ריזנברג-ר מוני'וזף, רוג'סגל, הרברט רוזנפלד, וילפרד ביון, בטי ג

 ספיליוס ואחרים. בוט , אליזבת פיק-ברנמןשונסי, אירמה 'מיכאל פלדמן, עדנה או ,סטיינרון 'ג
בעבודה  והשימוש בהםחשיבותם בפיתוח רעיונותיה של קליין  תכווןבחירת המאמרים את 

בנימה תנהל יעקב מספרם הגדול של מחברים ומאמרים מעניינים, הסמינר   .יומית-הקלינית היום
 .של טעימות חתונה

 
 
 

 יסודות של תיאוריית ההתפתחות הרגשית אצל ויניקוט והשלכותיה על תפיסתו הטיפולית
 smadarstei@gmail.com    (5609245-03)טל.   סמדר שטיינבוק

 

התהליכים הנפשיים המעורבים בהתפתחות הרגשית  תפיסתו הייחודית של ויניקוט לגבי
המוקדמת, שזורים בהגותו לגבי טבע האדם ולגבי האופן שבו מתפתחים תהליכי העברה 

  יטי.ומתרחשת טרנספורמציה בטיפול פסיכואנל
אינטגרציה וחרדות ראשוניות, החזקה וטיפול, אשליה ומשחק, -בסמינר נכיר מושגי יסוד כמו אנ

העצמי ועוד, דרכם נעמיק במה שמאפשר לתינוק האנושי להגיח מתוך מצב תהליכי התהוות 
 חווית עצמי רציפה, חיונית ונושמת. אחדותי ולצאת למסעו המופלא לקראת ניפרדות, תוך גיבוש

 
 
 

 סמינר קליני 
 galiaisbi@gmail.com(    9985668-054,  9389754-08 )טל.   עשבי-גליה פלג

 
 סמינר קליני

  nilly.szor@gmail.com  (    4534072-054)טל.     נילי שור
 
 
 
  

 
 

 שנה ד'
 

 התהוות הפסיכואנלטיקאי
  reubin.r@gmail.com(    5953544-054,  5661237-03)טל.     שוקל-רחל ראובינוף

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 לאורך כל השנה.הסמינר יתקיים אחת לחודש 
  

 2.2.21,  5.1.21, 1.12.20,  3.11.20:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 וממשיכי קליין תממשיכו
  anatpalgi@gmail.com (  5229111-054,   0089-540-03)טל.    הקר-ד"ר ענת פלגי

 

סמינר "ממשיכות וממשיכי קליין" יעסוק במושג תיאורטי, קליני וטכני אחד שממנו נגזור עוד 
 כמה מושגים המרכזיים לחשיבה זו. 

mailto:eliahuf@gmail.com
mailto:smadarstei@gmail.com
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"העברה והעברה הנגדית" כ"מושג על", ילוו אותנו במהלך הסמסטר כפריזמה שדרכה נבדוק  
השלכתית ולהפעלות לא מודעת, להזדהות  לפנטסיה –למה אנליטיקאים קלייניאנים מקשיבים 

 השונות המתקיימות בשעה. 
נתמקד במהלך שבין הבנת התיאוריה לסיטואציה האנליטית ולשאלה איך עובדים איתה. נקרא 

ג'ואן ריבייר, הרברט רוזנפלד, בטי ג'וזף, חנה סגל וג'ון שטיינר,  –מספר מצומצם של מאמרים 
את הייחודי שבחשיבה הקלייניאנית  ודרכם ודרך וינייטות קליניות של המשתתפים, ננסה לחדד

 בכללותה כמו גם את ההבדלים בין כל אחת ואחד מכותבים אלו.
 
 
 

 "אנחנו חומר ממנו עשויים החלומות": סמינר על החלום  
  melamed_barak@bezeqint.net   (  2684259-052 .)טל  מלמד-עידית ברק

 

 מסמן את לידתה של הפסיכואנליזה.  1900-פרסום "פירוש החלום" ב
בסמינר נעקוב אחר התפתחויות ושינויים שחלו בתפיסת החלום ומיקומו בעבודה הטיפולית מאז 

 פרויד ועד לפרספקטיבות עכשוויות. 
 , אוגדן ואחרים. נקרא מכתביהם של פרויד, סגל, מלצר, חאן, בולאס

לשם הבהרה והמחשה של היישומים הקליניים ניעזר בחלומות ובווינייטות מתוך אנליזות שיביאו 
 המשתתפים. בין השאר נדון בנושאים כמו חלום וחשיבה, מרחב החלום וחוויית החלום, ההקשבה

 לחלום בשעה הטיפולית ועוד.
 
 
 

 סמינר קליני
 michalri@gmail.com  (4225245-054 )טל.   מיכל ריק

 
 סמינר קליני

  lavi182@zahav.net.i  (  5712117-050,  5730237-03 )טל.   אבי בקר
 
 
 
 
 
 

 ה' שנה
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  momi@beinart.com(   4601398-054.  )טל   ד"ר שלמה )מומי( ביינארט

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 יתקיים אחת לחודש לאורך כל השנה. הסמינר
  

 2.2.21,  5.1.21, 1.12.20,  3.11.20:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 עקרונות מרכזיים במחשבתו של הרברט רוזנפלד והשפעתו על החשיבה הקלייניאנית העכשווית
  yaelkhenin@gmail.com (6021172-03)טל.     יעל חנין

 

נתמקד במודלים התיאורטיים והקליניים של הרברט רוזנפלד ונראה כיצד השפיעה  בסמינר
חשיבתו על רבים מהקלייניאנים העכשוויים כמו ג'ון שטיינר ורונלד בריטון. רוזנפלד המשיך 

ה הקלייניאנית ותרם תרומה משמעותית להבנה הקלינית בפיתוח והעמקה של מושגים בתיאורי
של טיפול במטופלים בעלי הפרעות קשות וראשוניות. בקורס נתמקד בתרומתו של רוזנפלד להבנת 

 ;הנרקיסיזם הפתולוגי והליבידינלי ;מצבים בלבוליים, הקשר שלהם לדחף המוות והגנות כנגדם
( acting outך של המטופל לביטוי בפעולה )הפונקציות השונות של ההזדהות ההשלכתית והצור

 ביחסי ההעברה.
 
 
 

  

mailto:melamed_barak@bezeqint.net
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 כמה שורשים פרוידיאניים וקלייניאניים של ביון
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050,   7719671-09)טל.     הוגו גולדיוק

 

הייחודית והיצירתית כמה מהרעיונות המרכזיים של פרויד וקליין.  ביון הרחיב ופיתח בדרכו
עקרונות של תפקוד  ( 1נדון בכמה מרעיונות אלה סביב שלושה צירים מרכזיים: ) בסמינר
  ( דחפים וחשיבה.3)   ואופנויות שונות של תפקוד מנטלי  (  אבל, יחסי אובייקט2) מנטלי 

טיפולי ועל העמדה התהליך הלבסוף נחשוב על כמה השלכות הנגזרות מרעיונות אלה, על 
   הטיפולית של האנליטיקאי.

 
 
 

 סמינר קליני
  itamar_5@zahav.net.il (   4298904-052)טל.    ד"ר איתמר לוי

 
 קליניסמינר 

 Amos.goor@gmail.com (3328235-053,  5441813-03)טל.     ד"ר עמוס גור
 
 
 
 
 

  

mailto:hgoldiuk@gmail.com
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 סמסטר שני 
 
 
 

 שנה א'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  estidinur@gmail.com  (2865627-052, 7453988-09)טל.    אסתי דינור

 

 15.6.21,  1.6.21,  18.5.21,  4.5.21,  20.4.21,  16.3.21,  2.3.21  תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
 
 
 

 (המשולב, פתוח לכולם)למסלול  תצפית בתינוקות
  lyirit@gmail.com    (4622102-054.  )טל  אירית לובלינסקי

    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052 )טל.    גוריון)מיכי(  מיכל
 

   22.6.21  ,8.6.21,  11.5.21,  27.4.21,  6.4.21,  23.3.21,  9.3.21 תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
 
 
 

 כתבים טכניים קליניים של פרויד
  Itamar.lurie@gmail.com(      5672782-050,   5635220-02  ד"ר איתמר לוריא  )טל. 

 

מטרת   קורס זה מתמקד במאמרים של פרויד העוסקים בסוגיות טכניות בטיפול הפסיכואנליטי.
הקורס ליצור דיאלוג עכשווי ורלוונטי בין מחשבותיו של פרויד לבין הפרקטיקה הפסיכואנליטית 

הטיפול במסגרת הקורס נקרא בעיקר את המאמרים המופיעים בקובץ   של המשתתפים בקורס.
אורי מקרה של י, ונתייחס לשני ת2002בעריכת עמנואל ברמן, עם עובד   ,הפסיכואנליטי

אני ממליץ לקרוא הן את ההקדמה הדחוסה של עמנואל ברמן )"המסע הארוך"( והן את  פרויד. 
 רולניק )"בין טכניקה לאתיקה..."( כחומר רקע לקורס. ערן – מאמרו של המתרגם

 
 
 

 סמינר קליני לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה 
 haasnoa3@gmail.com(    5691594-050  נועה הס  )טל.

 

במפגש נעסוק בשאלת המעבר מפסיכותרפיה לאנליזה תוך דגש על התמודדות עם מצבים 
אורטי במטרה ללוות את יסוגיה זו. נעזר גם בקריאת חומר תהמתעוררים בקליניקה סביב 

  .התהליך
 
 
 

  (1923-1914פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש ) המטא –התפתחות מחשבת פרויד חלק ב 
 shmuelerlich@gmail.com(      4807117-054 )טל. פרופ' שמואל ארליך 

 

( ועוקב אחרי התפתחות מחשבת פרויד בשנים 1914-1893הסמינר הוא המשך של סמינר קודם )
פסיכולוגיה )התיאוריה -המאוחרות, שנים של ביסוס הפסיכואנליזה. מחד התגבשה בהן המטא

מרחיקי לכת הפסיכולוגית של הנפש, התפתחותה ותפקודה( ומאידך התחוללו שינויים ותיקונים 
במודלים שעוצבו בתקופה הקודמת. נתחיל את הסקירה מהמאמר "על הנרקיסיות" ונסיים אותה 
ב"אני והסתמי". נוכל לבדוק את גישתו הייחודית של פרויד לחקר הנפש ואת נכונותו לעדכן 

 ולפתח את המודלים התיאורטיים שיצר לאור ממצאיו הקליניים.
 
 
 
 

 שנה ב'
 

 טיקאי התהוות הפסיכואנלי
 shitritsharon@gmail.com (  2641446-052)טל.    ד"ר שרון שטרית

 

,  1.6.21,  18.5.21,  4.5.21,  20.4.21 ,  6.4.21 , 16.3.21,  2.3.21תאריכי המפגשים בסמסטר השני:  
15.6.21  

mailto:estidinur@gmail.com
mailto:lyirit@gmail.com
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mailto:Itamar.lurie@gmail.com
mailto:haasnoa3@gmail.com
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   המשולבהשלמה למתמחים במסלול   –  פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאני
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050)טל.     הוגו גולדיוק

 

המלווים מבינה כמה ממושגי היסוד  בסמינר נלמד ונדון איך הפרדיגמה הקלייניאנית
העברה, עמדות ותסביך אדיפלי. בהתאם  כגון: משחק, פנטזיה, ,האנליטי עם ילדים המפגש  את

 אורטיות לעבודה הקלינית.יישומן של ההמשגות התילמסורת הקלייניאנית הדיון ילווה ב
 

 22.6.21,  8.6.21,  11.5.21,  27.4.21,  23.3.21,  9.3.21 תאריכי המפגשים:  
 
 
 

 קלייןממשיכי 
    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.     גוריון )מיכי( מיכל

  

קשורה קשר הדוק, הדדי ופורה עם העבודה הטיפולית. אפשר לומר שזוהי  התיאוריה הקליינאנית
תיאוריה קלינית. הרעיונות, התובנות ומושגי היסוד שפיתחה מלאני קליין על סמך עבודתה 
הקלינית היוו מקור להשראה ויצירתיות אצל ממשיכי דרכה בחשיבה ובטכניקה הטיפולית. הדרך 

ן יהיו במוקד הסמינר. כמוה, ממשיכיה חושבים על תיאוריה שעשו רעיונותיה ומושגיה של קליי
כאמצעי להבנת המטופלים, מבוגרים וילדים, ולא כמטרה בפני עצמה. כך, אין מאמר, תיאורטי 
ככל שיהיה, ללא התייחסות והדגמה קלינית. לכן גם אנו בסמינר זה נעבד ונבדוק את ההתוודעות 

לינית. חלק מרעיונותיה לא השתנו ועדיין מהווים לרעיונות והמושגים האלה דרך העבודה הק
 בסיס איתן לחשיבה והפרקטיקה הקלייניאנית וחלק פותחו והמריאו למחוזות חדשים ומעניינים.

אנו נבחן כמה ממושגי היסוד של קליין כפי שהתפתחו בחשיבה הקלייניאנית העכשווית, כגון: 
סכיזואידית -)פרנואידית ל ילדים; העמדות העולם הפנימי, הפנטזיה הלא מודעת; פסיכואנליזה ש

ודפרסיבית(; דחף המוות; המצב האדיפלי; ארגונים פתולוגיים; הזדהות השלכתית וטכניקה 
)העברה והעברה נגדית(. הלמידה תהיה מלווה בחומר קליני שיובא על ידי משתתפי הסמינר על 

 .המנת ליישם ולחבר בין התיאוריה לקליניק
 
 
 

 סמינר קליני
  yigalhaimov@gmail.com(    8329010-050)טל.    יגאל חיימוב

 
 סמינר קליני
 irenemelnick@gmail.com(   7933510-540,  9513828-09)טל.    אירנה מלניק

 
 סמינר קליני
  danya@netvision.net.il(    5630553-050,  9867024-04)טל.    דניה קליפלד

 
 
 

 נוכחות קרובת חוויה  –המהפכנות הפסיכואנליטית של  ויניקוט:  הגות של פרדוקסים 
 lmikifa@netvision.net.i (  2926266-054, 9560249-09)טל.   מיקי פטרן

 

בסמינר נפגוש את ויניקוט דרך המבט על  הגותו הפרדוקסאלית ועל נוכחותו קרובת החוויה. את 
הפסיכואנליזה, על העצמי, על המופעים ומה שמעבר   ויניקוט מייחדת התבוננות עדינה ועמוקה על

   להם: המציאות נתפסת כמרובדת וכתנועה מתמדת, שמתהווה מתוך תלות הדדית
(inter – dependenceהתבוננות זו מחזיקה ניגודים בהרמוניה: אחדות בוראת חווי .)ת מובחנות,  י

מציאות חיצונית, האנליטיקאי אשליה בוראת חוויית ממשות, עמידה בהרס פוטנציאלי בוראת 
מצליח כאשר נכשל בדרכו של המטופל, ההחלמה תקרה דרך בריאה 'מדודה' לא מודעת של 

 ההעברה, לתקשר ולא לתקשר ועוד פרדוקסים אחרים. בתוך – הטראומה ותיקונה
הינו פונקציה, שמהווה סביבה מאפשרת להגשמת הפוטנציאל של  –לפי ויניקוט  –האנליטיקאי 

ל ולצמיחתו. נפגוש מושגים מרכזים שמתארים את התהליך הפסיכואנליטי ואת הנוכחות  המטופ
החומלת, החכמה, המתחברת וקרובת החוויה של ויניקוט כמו: משוקעות אימהית ראשונה, 
אובייקט סובייקטיבי, נסיגה ורגרסיה, רגרסיה לתלות, פחד מהתמוטטות, עצמי אמיתי ועצמי 

 וטנציאלי. כוזב, יצירתיות  ומרחב פ
נחווה ביחד קריאה במאמרים של ויניקוט, ששוזרים את הבנתו את הטראומה וההתפתחות 

 הנפשית, בהבנתו את התפתחות התהליך האנליטי.
  .נקרא על אנליזות של ויניקוט, ונזמין וינייטות מתוך אנליזות שלנו
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 שנה ג'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
   gihoresh@netvision.net.il (     5954436-054,  6436790-02)טל.   גילה חורש

 

 1.6.21,  4.5.21,  6.4.21,  2.3.21  תאריכי המפגשים בסמסטר השני: 
 

   
  

 החשיבה הביוניאינית: תיאוריה ומעשה
   robbyschonberger@gmail.com  (3527830-052,  5718423-03)טל.     רובי שונברגר

 

בסמינר זה נעסוק במה שניתן לכנות ההגות והאתוס של החשיבה הביוניאנית. נלמד מושגי יסוד, 
יאוריות ופרקטיקות רקע פילוסופי ופסיכואנליטי של הגותו ואת הזיקה של חשיבתו לת

 .פסיכואנליטיות אחרות
 
 
 

 כתבים קאנוניים על החלום
  itamar_5@zahav.net.il (  4298904-052)טל.    ד"ר איתמר לוי

 

של אסכולות פסיכואנליטיות שונות על החלום מאז  נקרא כתבים קאנוניים הסמינרבמסגרת 
 השונים עם סדנת חלומות אותם יביאו התלמידים. ישלב דיון במאמרים הסמינרפרויד עד ימינו. 

 
 
 

 סמינר קליני
  dinaglat@gmail.com(    8594775-052)טל.    ד"ר דינה גלט

  
 סמינר קליני
  ahuva.barkan@gmail.com(        4818447-054,  5466006-03)טל.     טרבס-אהובה ברקן

 
 
 
 
 

 שנה ד'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  reubin.r@gmail.com(    5953544-054,  5661237-03)טל.     שוקל-רחל ראובינוף

 

 1.6.21,  4.5.21,  6.4.21,  2.3.21תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 הוויניקוטיאנית התיאוריה של הטכניקה בחשיבה 
 meirstei@gmail.com  (    8228601-050)טל.    ד"ר מאיר שטיינבוק

 

נלמד את   לתלות'.-בסמינר נכיר את גישתו של ויניקוט לטיפול פסיכואנליטי במצבים של 'רגרסיה
ופעים הקליניים בטיפול במ  ול'תהליך',  ל'מסגרת' )סטינג(  של ויניקוט ביחס  הייחודית  תפיסתו

 שארע ולא נחווה' של 'מה המפוצלים והדיסוציאטיבים
 
 
 

 : שפת האהבה & שפת השנאהפרוורסיה
  nogabadanes@gmail.com (2575431-054,  9622560-03)טל.     נגה בדנס

 

והפרווטית, עמדה במרכז החשיבה הפסיכואנליטית של פרויד. פרויד המיניות האנושית הנורמלית 
פרוורטי, דהיינו שיש לו פוטנציאל לכל הסטיות המיניות ובכך  –קבע שהאדם הוא יצור פולימורפי 

 שלל פרויד את היות אובייקט מיני אחד וקבוע. 
ם: לביטוי של הוצאת הביולוגי )רבייה( מהמיניות הפכה את המיניות לרבת משמעות וביטויי

ן ימניפולטיבית, אומנות. המיניות הפכה למ -אהבה ושנאה, שיקוי אנטי חרדתי, טקטיקה פתיינית
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יחסים עם אינספור תסריטים נפשיים ווריאציות מיניות בהקשר של מערכת יחסי אובייקט. 
השלילה וההתכחשות למציאות ולסירוס, המאפיינים את הפרקטיקה הפרוורטית ע"פ פרויד, 

 ו לאבני דרך בחשיבה הפסיכואנליטית מפרויד ואילך.הפכ
 יש הטוענים שבפרווסיה מעולם לא הייתה אהבה, האמנם?

יש הטוענים שהפרווסיה היא אופנות יחסים נצלנית, משתלטת, מוחקת את השונה והלא מוכר, 
אתה, ובעיקר שוללת לחלוטין את צרכיו ותשוקותיו של האחר. האם  -מוחקת את הזיקה אני

 לוגיה?וכאל פת לל המקרים עלינו להתייחס אל הפרווסיה כאל סמפום?בכ
בשאלות קונטראוורסיאליות אלו ועוד, הסמינר ינסה לחשוב תוך קריאה בטקסטים עדכניים 

 מלווים בדוגמאות שיובאו עיי משתתפי הסמינר.
 
 
 

 סמינר קליני
  ydesheh@gmail.com ( 3374227-052)טל.    ד"ר יעל דשא

 
 סמינר קליני

    eranrolnik@gmail.com (    2644002-052,  6021304-03)טל.     ד"ר ערן רולניק
 
 
 
 

 שנה ה'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  momi@beinart.com    (4601398-054.  )טל   ד"ר שלמה )מומי( ביינארט

 

 1.6.21,  4.5.21,  6.4.21,  2.3.21תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 מחשבת הרגרסיה ו'פחד מהתמוטטות'ויניקוט וממשיכיו: 
  eshel211@bezeqint.net(     9176363-077)טל.   ד"ר עפרה אשל

 

לגבי הרגרסיה בטיפול אנליטי, אשר התפתחו   בסמינר ייסקרו הרעיונות התיאורטיים והקליניים
מרגרט ליטל,  –בקבוצה הבריטית העצמאית, בעיקר בכתיבתם של ויניקוט ובאלינט, ובהמשך 

מסעוד חאן ובולאס. נתמקד בוויניקוט ובאופן שפיתח את חשיבותה הרבה של הרגרסיה 
בטיפול במטופלים עם הפרעות אישיות סכיזואידיות, נרציסיסטיות, הטיפולית כקו מרכזי 

גבוליות, והפרעות פסיכוטיות, וגם במצבים טיפוליים קשים במטופלים נוירוטיים. גישתו שונה 
לכת של טווח הטיפול -מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית ומציעה הרחבה מרחיקת

נליטי במטופלים שהיה כישלון בהתאמה לצורכיהם הנפשי. לפי מחשבת הרגרסיה, בטיפול פסיכוא
המוקדמים, צריך שתתרחש בטיפול רגרסיה עד לפני המקום או עד למקום שהשתבש בהתפתחות 

ות מחדש ולתקן עם וממשית של קשר ראשוני בטיפול, לח-המטופל, ואז בתוך חוויה עכשווית
העבר -ווה לתיקון היסטורייתחדשה בה חווייתיתהמטפל את מקום הכשל. רק כך ניתנת הזדמנות 

הזדמנות אשר מתהווה ונחווית עם המטפל  –המוקדמת של המטופל ולהתפתחות נפשית חדשה 
בטיפול. ננסה להבין את המשמעות הטיפולית של דברים אלה, ואת הרדיקליות הגדולה שיש בהם 

 מבחינת החשיבה והמעשה הטיפולי. 
רויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפש

לחשיבה ולחוויה. נקרא את מאמרו -ניתנת-בלתי-הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה
(, והמשכו 1974 -?, פורסם ב1963 -החשוב מאוד של ויניקוט "פחד מהתמוטטות" )נכתב כנראה ב

טיפולית בהשוואה לזה של ( ו"מושג הרגרסיה ה1965במאמרים "הפסיכולוגיה של השיגעון" )
(, שפורסמו כולם לאחר מותו, ומאמרים ממשיכים של קלייר ויניקוט, 1967ארגון ההגנות" )

  אוגדן, אייגן, ואשל.

mailto:ydesheh@gmail.com
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 קריאה בכתבי ביון
  avnerbergstein@gmail.com(     4287674-054)טל.     ברגשטיין אבנר

 

במהלך הסמינר נקרא בכתביו המוקדמים של ביון מתוך זיקה לכתביו המאוחרים יותר, וננסה 
  תחקות אחר התפתחות חשיבתו הקלינית.לה

. 
 
 

 סמינר קליני
  ornalb@gmail.com(    3257814-052)טל.    בורנפלד-אורנה לירון

 
 סמינר קליני
   ornaalbeck@gmail.com      2236116-052,   6440116-03)טל.     ארנה אלבק

 
  

mailto:avnerbergstein@gmail.com
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 סדנאות

 
 

 הקלייניאני כיסוד המעשה הטיפוליהאהבה 
    rachelblass@gmail.com     ( 6662552-055טל.  )   פרופ' רחל בלס

 

הלונדונית. נראה כיצד האהבה  בסדנה זו נבחן את תפישת האהבה על פי הגישה הקליינאינת
נעמוד על אופייה של תפישה ייחודית זו, ועל  עומדת ביסוד ובלב כל הגישה הטיפולית שלה. 

ובמיוחד מתן  על עמדתו של המטפל, על הקשב שלו, ועל פעילותו הטיפולית ההשלכות שלה 
עכשוויים ותוך הבחנתה נעבוד יחד על הטמעת גישה טיפולית זו דרך יישומה למקרים הפירוש. 

 .מגישות אחרות, כולל גישות פרוידיאניות וקלייניאניות אחרות
החצי הראשון של כל מפגש יהיה ממוקד בהבנה של רעיונות תיאורטיים וקליניים וקריאת 

דרך  טקסטים רלוונטיים, והחצי השני יוקדש לדיון במקרה קליני שיוצג על ידי אחד המשתתפים.
 .ן וליישם רעיונות שנלמדו בחלק העיוני של הסדנהדיון זה נוכל לבחו

 

הסדנה פתוחה לחברים ולמתמחים שהשתתפו בעבר בסדנה של רחל, וכן למצטרפים חדשים 
 נרשמים. 8בתיאום עם רחל. תיפתח אם יהיו לפחות 

 .22:00-17:30בשעות   22.9.20,  8.9.20,  4.8.20,  28.7.20תתקיים בזום בימי ג' בתאריכים:  
 
 
 

 דיאלוג עם "האם המתה"
  naamakeinan@gmail.com(    3840767-052,  9573105-09)טל.     נעמה קינן

 

המאמר של אנדרה גרין ה"האם המתה", עם היותו מאמר קשה ומסובך, ממשיך לעניין ,להעסיק 
 ולהעניק השראה. 

 במובן זה "האם המתה" היא נוכחות חיה ומרתקת, "פטפטנית בלתי נלאית". 
כאון יאלא בד סינדרום האם המתה מתאר חוויה נפשית קשה. אין מדובר במוות ממשי של האם,

אימהי אשר מתבטא בביטול ההשקעה הרגשית של האם בתינוקה. הפעוט מצוי בתוככי חוויה 
ומה לנפשו של ילדה הפעוט. אם אשר מבטה מופנה אט קפואה, רגשית קשה של אם מרוחקת,

 הרחק ממנו. 
ויש לכך השפעה על גורל ההשקעות  ,חוויה זו של העדר ההשקעה יוצרת חורים נפשיים בלא מודע

ללא  ,התוצאה היא שביחסי אובייקט מאוחרים יותר, מתרחשת ועל האפשרות להשקיע בעתיד.
 האדם נידון לא להשקיע ביחסי קרבה ואהבה. טול ההשקעה.  כמו יידיעה, חזרה כפויה של ב

כדי לסייע לנו   בהיכרות עם התסמונת  נשתמש. בדיאלוג חי עם האם המתה  בסדנה נעסוק
כמטפלים לשאת את מה שחווים בטיפול עם "ילדי האם המתה". עלינו לשאת את כפיית 

מנת שהמטופל  על, הלמרות השממ חי וחיוני שארישלנו, לשרוד ולה של המטופל הממיתה  החזרה
כמו כן נכיר ונעסוק במושגים של גרין:  . "שהוא מושקע באופן נרקיסיסטי על ידי המטפל" יחוש

 מבנה ממסגר, השלילי, הלוצינציה שלילית.
 

 אביב בימי ג' בתאריכים:-, ותתקיים בבית החברה בתלולחברים מתמחיםלהסדנה פתוחה 
 .20:00-16:00בשעות   29.9.20,  22.9.20,  15.9.20,  8.9.20,  1.9.20

 
 
 

 אמנות הפרשנות הפסיכואנליטית
  doripog@gmail.com(       2122146-054)טל.   חי -דורית פוגרונד

 

מהכלים הקליניים הפוטנטיים בארגז הכלים הפסיכואנליטי והאמצעי לביצוע הפירוש הוא אחד 
 םהפעולה התרפויטית. בסדנה נתחקה אחר הפרשנות הפסיכואנליטית. נברר יחד מהו פירוש ומה

  מאפייניו.
נראה מה קרה לפרשנות במהלך התפתחותה של הפסיכואנליזה. נכיר סוגי פירוש שונים הנוגעים 

ומר ומהנפש. נדון בפרשנות פסיכואנליטית אל מול אתגרי השעה האנליטית בחלקים שונים מהח
 )חלומות, התנגדויות, הגנות, השלכה הזדהותית ומטופלים שקשה להגיע אליהם(.

ודרך וינייטות מחדרי הטיפול שלנו ננסה  ,קלייניאנים-נקרא יחד כמה מאמרים נבחרים של הניו
 ואפשרויותיה. לחבר בין התיאוריה לבין החוויה הקלינית

 

, בימי 6דירה  3אביב בקליניקה ברח' נצח ישראל -מתמחים, ותתקיים בתל 10 -הסדנה פתוחה ל
 .20:30-18:00בשעות  15.7.21,  1.7.21,  17.9.20,  3.9.20ה' בתאריכים: 

 

  תוכר כחצי סדנה.

mailto:rachelblass@gmail.com
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  דיסוציאציות חופשיות

 meirstei@gmail.com  (    8228601-050)טל.    ד"ר מאיר שטיינבוק
 

מסיבית של מנגנוני  ידי הפעלה-על אשר תחושת רציפות העצמי שלהם נשמרת מטופלים רבים
חופשיות -מתקשים להיעזר בטכניקה הפסיכואנליטית המקובלת של אסוציאציות דיסוציאציה,

לתלות -רגרסיה דוגמאות מהקליניקה וקריאה בכתבי באלינט וויניקוט, נבחן כיצד בעזרת  ופירוש.
שאינן ניתנות לייצוג,   לתצורות היחס הטראומטיות הראשוניות,  כטכניקה טיפולית מאפשרת

נפשו של המטפל ולהפכו ל'נשא'  'דיסוציאציות חופשיות' לתוך-הרשומות בנפש המטופל, לפלוש כ
לצרכי התלות  ות ולפגוש את התנודות שקיימות ביחס של המטפלבסדנה ננסה לזה שלהן.

וההתפתחות של המטופל , בין התמסרות לבין התנגדות להתמסרות זו. תנודות אלה המתבטאות 
יכולות לשרטט עבורנו את רישומיו של המצב הדיסוציאטיבי הראשוני, ואף  ביחסי ההעברה,

    לסמן נתיבים של איחוי.
 

אביב בשבתות -חים ולחברים, עם עדיפות למתמחים, ותתקיים במכון בתלפתוחה למתמהסדנה 
 .19:30-16:00בשעות   15.5.21 , 13.3.21 , 9.1.21 , 24.10.20 בתאריכים:

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 
 
 

 מיניות ינקותית, מיניות התבגרותית, מיניויות
 durban@inter.net.il-j    ( 7363404-054, 6969803-03)טל.     יהושע )שוקי( דורבן

 

והן  תיאורטית זו מיועדת הן למשתתפי פורום הילדים בנושא גיל ההתבגרות  -סדנה קלינית
המיניות במהלך  ה וגלגוליה שלילמצטרפים חדשים. נשתמש בחומר קליני על מנת לבחון את מופע

ההתפתחות, כמו גם את האופנים השונים לפגוש אותה קלינית. נשתמש בחומרים תיאורטיים 
זמננו -קלאסיים ועכשוויים, ונארח מומחים שישפכו אור נוסף על חידת המיניות  ומופעיה בני

 מתחומי מחקר שונים.
 

ותתקיים בבית  ,המשולבבמסלול  חברים, עם עדיפות למתמחיםלומתמחים להסדנה פתוחה 
   '  בתאריכים:אבימי  ובזוםאביב -החברה בתל

 .22:00-19:00בשעות  , 6.6.21,  25.4.21,  17.1.21,  15.11.20
 
 
 

 כתיבה על פסיכואנליזה של ילדים

 durban@inter.net.il-j    (7363404-054, 6969803-03)טל.    יהושע )שוקי( דורבן
 

ולמסיימים של השנים האחרונות המעוניינים  המשולבמסלול המיועדת למתמחים מהסדנה 
 אורטית וקלינית בנושא פסיכואנליזה של ילדים. ילכתוב כתיבה ת

,  4.4.21 ,21.2.21 ,3.1.21 תאריכים:ימי א' בבאביב, -המפגשים יתקיימו בבית החברה בתל
 22:00-20:30בשעות   23.5.21

 

 סדנה ללא קרדיט.
 
 
 

 )לשנה א(דעה, אחריות, מקצועיות: היכרות וחשיבה על אתיקה בפסיכואנליזה 
  miraeg@gmail.com  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך

 

בפסיכואנליזה. נשאל על הזיקה בין  של אתיקה בשאלות ונתלבט במסגרת הסדנא נעורר
גע בשאלות של אתיקה במצב ההתמחות ובשאלות הקשורות יהתיאוריה הטכניקה והאתיקה. נ

 לסודיות מקצועית.
 

 .17:30-13:30 בשעות  16.2.21אביב, ביום ג'  -סדנת חובה לשנה א. תתקיים בבית החברה בתל
 
 
 

 : קריאה ביקורתית אודות מקומה של התרבות בחיי הנפשהמקום בו אנו חיים

  dr.fraenkel@mail.huji.ac.il (      9407771-050,  1411566-02)טל.  ד"ר יהודה פרנקל
 

פרויד, מייסד הדיסציפלינה הפסיכואנליטית היה אינטלקטואל רחב דעת והיקף השרוי זיגמונד 
עמוק בתרבות האירופאית הקלסית. הוא שאב השראה רבה להגותו ומחשבותיו מחומרים 

 תרבותיים עתיקים וחדשים. יחד עם זאת יחסו לתרבות כמבנה בחיי הנפש היה מורכב ואניגמטי.
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mailto:j-durban@inter.net.il
mailto:j-durban@inter.net.il
mailto:miraeg@gmail.com
mailto:dr.fraenkel@mail.huji.ac.il


18 

 

, "מקומה של החוויה התרבותית" ו "המקום בו אנו חיים", ויניקוט מתייחס בשני מאמרים
 למרכזיותה של התרבות בחיי הנפש בבריאות נפשית, ובחיי החברה האנושית.

אנו נקרא בעיון בסמינר את שני המאמרים האלו תוך ניסיון לתהות ולהתבונן ביחס שבין תרבות 
תרבות כפיצוי מול מקומה כמכוננת חיים בכלל, ובין מקומה של הלפסיכואנליזה, בין יצירתיות ל

 חיים רגשיים.
 

אביב -מתמחים וחברים, עם עדיפות למתמחים, ותתקיים בבית החברה בתל 12 -הסדנה פתוחה ל
  18.2.21,  11.2.21,  4.2.21 ' בתאריכים:האו במכון בירושלים )לפי העדפת הנרשמים( בימי 

 .21:45-18:15שעות ב
 

 צי סדנה.תוכר למתמחים המשתתפים בה כח
 
 
 

 פסיכואנליטי-תהליכי פיצול ומיזוג במבט ביו –מכאוס לאינטגרציה 

   shiri_benbassat@yahoo.com     (4305075-054טל.  ) שירי בן בסט
 

מוגבלות. ניתן לצפות שהיא תקנה לנו "הביולוגיה היא באמת ובתמים ארץ האפשרויות הבלתי 
ידיעות מפתיעות ביותר, ואין לנחש מה הן התשובות שתביא לנו בעוד כמה עשרות שנים לשאלות 
שהצגנו פניה. הן יכולות להיות כאלה שיהרסו לחלוטין את המבנה המלאכותי של ההנחות שלנו."  

 (1920)פרויד ב"מעבר לעקרון העונג"  
הביולוגית והמנטלית, מהווים  -ית, כמו מהרגע הראשון של ההיווצרותבתוך כל פגישה אנליט

תהליכי פיצול ואינטגרציה הנתיב העיקרי בו גדל ומתפתח המטופל מתוך הכאוס. חיתוך וחיבור, 
התקפה והגנה, הרס ובניה, הפרדה וחיבור, מהווים ביטויים של הדיאלקטיקה הפנימית בין דחוף 

ש. דמיון התפתחותי זה בין המערכת הנפשית לגופנית הוליד עושר החיים ודחף המוות בגוף ובנפ
סימבולי בתוך השפה והתיאוריה הפסיכואנליטית בין תהליכים המתרחשים במערכת המין 
)פרויד( העיכול )קליין( העור )אנזייה( לבין המתרחש באנליזה. ומאפשרים הבנה חשיבה  ופירוש 

 סי ההעברה באנליזה. טובים יותר של תהליכים ראשונים בתוך יח
בנוסף לכך, עם התרחבות המחקר וההבנה של תהליכים ביולוגים מולקולריים, הצטרפה לאחרונה 
מערכת החיסון לשיח זה. מצבור של עדויות ביולוגיות וקליניות מאפשר להניח כי לתאי מערכת 

ההיריון על החיסון, שתפקידם להבחין בין האחר לעצמי, ישנה השפעה, מהשלבים המוקדמים של 
טיב ההתפתחות הנפשית המוקדמת )בנתיב נוירואימונופסיכואנליטי( לכיוון עצמי נפרד 

 ואינטגרטיבי.  
במהלך הסדנא נסקור במקביל תהליכים התפתחותיים מנטליים וביולוגים מלפני הלידה ולאחריה 
 שמובילים בסופו של דבר לאפשרות של אינטגרציה בריאה של העצמי ושל האובייקטים

 המופנמים לצד הפסיכופתולוגיה של תהליכים אלו. 
 

תאריכים: ימי ב' בב אביב,-בבית החברה בתל, ותתקיים וחברים מתמחים 12 -להסדנה פתוחה 
 . 20:00-16:00  שעותב  12.7.21,   20:00-17:00בשעות   5.7.21  ,28.6.21

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 
 
 

  בכתבי מלצרקריאה 
  ruthsweinberg@gmail.com(       8633488-005.  )טל  רות וינברג

  

(. הסדנה תעסוק בכתיבתו 2004 -1922) נקרא בכתביו של דונלד מלצר, תיאורטיקן פוסט קלייניאני
שלה אל כתיבתו המאוחרת. כמי שעבד עם  והקשר( 1975 - 1963המוקדמת של מלצר )בין השנים 

הנפש  התפתחות –מלצר שם דגש בכתיבתו הקלינית והתיאורטית על תהליכי התפתחות  ,ילדים
לכך התפתחות התהליך הפסיכואנליטי. במודל המלצריאני של  ובהקבלה ,וההתבגרות הנפשית

שילה ומתפתחת מבלבול התפתחות הנפש, מודל המבוסס על התיאוריה הקלייניאנית, הנפש מב
אחר: לבין חלקי אובייקט, בין עצמי  הכרה בהבדלים והבחנות ילדי גיאוגרפי ואזורי אל עבר

בעת עם הרפיית  בה –מילדותיות עד לבגרות נפשית דפרסיבית ולקיחת אחריות על העולם הפנימי 
הועשרה על ידי שו ששורשיה בפרויד קליין וביון, ,ניסיונות האחיזה והשליטה באובייקט. בכתיבתו

זה של ממדיות הנפש. הוא עסק  –חקירותיו באוטיזם, התייחס מלצר גם לציר התפתחותי נוסף 
בהתפתחותו או אי התפתחותו של מרחב פנימי, שנוצר מתוך הפנמת אובייקט תלת ממדי בעל  

 1992משנת  אשר בו שוכנים אובייקטים פנימיים. בספרו הקלאוסטרום ,פתחים ניתנים לסגירה
הרחיב את תפישתו לגבי הפנטזיות הלא מודעות על האם כאובייקט עם חלל פנימי שבו מדורים 
שונים שניתן לראותם דרך חלומות וביטויים נוספים של הפנטזיה הלא מודעת. בסדנה נתבונן 

של המרחב הנפשי והניסיונות לקיצורי דרך  בשני צירי ההתפתחות. נראה את קשיי ההתפתחות
הפתולוגיה שמביאים ניסיונות אלו. זוהי סדנה את ו ,שהיא תהליך ארוך וכואב ,בגרותבהת

mailto:shiri_benbassat@yahoo.com
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שלרלוונטיים ביותר לעבודה עם ילדים,  שמטרתה היא היכרות ראשונית עם חשיבתו ועם מושגיו
 . כמו גם עם מבוגרים

 

ת ותתקיים בבי המשולב ,במסלול וחברים, עם עדיפות למתמחיםמתמחים  12 -הסדנה פתוחה ל
 בימי ג'  בתאריכים: אביב -החברה בתל

 .19:00-15:30, בשעות 5.10.21,  14.9.21,  13.7.21,  6.7.21 
 

 .או לחלקה הראשון בלבד כחצי סדנה ,ניתן להירשם לכל הסדנה
 
 
 

 כתיבה פסיכואנליטית

 rothmerav@gmail.com(     2682616-052)טל.    ד"ר מירב רוט

   dana.amir2@gmail.com     (8777551-205, 8330233-40)טל.   פרופ' דנה אמיר
 

פסיכואנליטית קלינית ותיאורטית. הסדנה מיועדת למתמחים המעוניינים להתנסות בכתיבה 
המפגשים יתמקדו בדיון חי ברעיונות המבקשים להיכתב של המשתתפים תוך מתן דגש לא רק על 
התכנים אלא גם, או בעיקר, על מלאכת ההידוק של התכנים האלה באמצעות פורמטים מגוונים 

 של כתיבה.
 

אחד, כשכל מפגש יוקדש במתכונת של שלושה מפגשים בני ארבע שעות כל הסדנה תיערך 
 לחומרים כתובים של שלושה משתתפים

 

 בתאריכים:   בימי ו'מתמחים, ותתקיים בבית החברה  9-הסדנה פתוחה ל
 .14:00-10:00בשעות   30.7.21,  23.7.21,  16.7.21

 

 תוכר כחצי סדנה.
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 מסלולי הילדים: 
בפסיכואנליזה של הילד  המסלול המשולב והמסלול לאנליטקאים

 והמתבגר
 

 הסמינרים הקליניים פתוחים לכל מי שעושה אנליזה של ילד/מתבגר .
 
 

 שנה א
 

 תצפית בתינוקות
  lyirit@gmail.com (   4622102-054.  )טל   אירית לובלינסקי

    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.     גוריון )מיכי( מיכל
 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
למידה מתוך התנסות, על רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוק: מחד גיסא זוהי 
הזדמנות חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות עולמו הפנימי של 

גיסא זוהי התנסות אישית, ריגשית וייחודית לצופה, דרכה יכולות תינוק דרך יחסים; מאידך 
ההתבוננות שלו באחר ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת פעולה או פירוש, 

 מתחדדות ומתרחבות.
לתהליך זו מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מידי שבוע, בשעה קבועה למשך 

יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר, שעה, בשלב השני הצופה 
 שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדומה לסמינר קליני(.  

 

וייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי.  תאריכי , לאורך כל השנההסמינר יתקיים פעמיים בחודש 
  ,9.3.21, 26.1.21,  12.1.21,  29.12.20,  8.12.20,  24.11.20,  10.11.20,  27.10.20 : המפגשים

23.3.21  ,6.4.21  ,27.4.21  ,11.5.21  ,8.6.21,  22.6.21 . 
 

המפגשים יתקיימו  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימים שלושהיתקיימו 
 .13:30 בשעה  13.10.20,   22.9.20,   8.9.20  בתאריכיםבימי שלישי 

 

 .17:00-13:30 שעות ב 23.2 -בבנוסף, נערוך יום לימודים ארוך אחד בין הסמסטרים 
  

  משנה א' , ופתוח לכלל המתמחיםהמשולבמסלול ההסמינר חובה למתמחים מ
 
 

  

 
 שנה ב

 
   )השלמה, סמסטר א'(  –טיפול בילדים  מנקודת מבט של חוויית הצורך 

 Yostamir@hotmail.com(       4819696-054)טל.    יוסי טמיר
 

התיאוריה הפסיכואנליטית עברה תמורות רבות מאז כינונה כמדע נפש האדם ע"י פרויד. אחת 
מעבר  מהתמורות המשמעותיות התייחסה למהות הממד המרכזי והעיקרי בהוויה הנפשית: 

בנפש אל התפיסה המדגישה את   הדחף והמשאלה כאלמנטים המרכזיים את  מתפיסה הרואה
מרכזיות הצרכים ההתפתחותיים. תמורה זו הובילה לתפנית משמעותית בתאוריה של המעשה 
הטיפולי, תפנית המשתקפת במעבר מדומיננטיות הפירוש והתובנה אל דומיננטיות של הנוכחות 

 וההיענות לצורך.
שינויים אלה לתחום הטיפול בילדים. נדון בהבחנה בין צרכים  הסמינר יתמקד ביישומם של

ומשאלות, במהות הצרכים ההתפתחותיים )בעיקר על בסיס משנתם של ויניקוט וקוהוט( על בסיס 
 דוגמאות קליניות מהספרות.

 

  ,29.12.20,  8.12.20,  24.11.20,  10.11.20,  27.10.20 : , בתאריכיםבסמסטר א' הסמינר יתקיים 
12.1.21  ,26.1.21 

 

 .המשולבכסמינר במסלול  ויניקוט האיש והתיאוריה: מבראשיתלמשתתפים יוכר הסמינר 
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 ('בסמסטר השלמה, )  פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאני
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050,   7719671-09)טל.     הוגו גולדיוק

 

בסמינר נלמד ונדון איך הפרדיגמה הקלייניאנית, מבינה כמה ממושגי היסוד המלווים 
העברה, עמדות ותסביך אדיפלי. בהתאם  האנליטי עם ילדים כגון: משחק, פנטזיה, המפגש  את

 אורטיות לעבודה הקלינית.יל ההמשגות התישומן שילמסורת הקלייניאנית הדיון ילווה ב
 

 22.6.21,  8.6.21,  11.5.21,  27.4.21,  23.3.21,  9.3.21 , בתאריכים: ב'בסמסטר  הסמינר יתקיים 
 

 .המשולבכסמינר במסלול  מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית  למשתתפים יוכר הסמינר 
 
 
 

 וחברים(ותיקים  מתמחים –משלימים שנה ג' ומעלה  )כולל 
 

 סמסטר א'
 

   משחק באנליזה של ילדים-משחק ופסוידו
  dora.feldfogel@gmail.com (4526539-054,  7687933-09)טל.    דורה פלדפוגל

 

 free-מודע, בדומה להמשחק בתוך הפסיכואנליזה של הילד אמור להיות תקשורת של הלא 

association אינו כמו משחק קומוניקטיבי  ומה שנראה ,זאת. לפעמים הפתולוגיה לא מאפשרת
מילולית  תקשורת פרופ' דוד ליברמן כתב על תאוריית התקשורת ופסיכואנליזה, על סגנונות . כזה

יכולת שלנו של האנליזנדים וגם על סגנונות משחק בפסיכואנליזה של הילד. הוא מרחיב את ה
משחק, ומאפשר לנו לחשוב איך להתמודד ולעבוד עם הצורות השונות -פסוידוללהבדיל בין משחק 

שלא תורגמה  חשובה של הפסיכואנליזה הדרום אמריקאית תרומה משחק. יש כאן-של פסוידו
 לאנגלית.

 

  , 10.11.20 ,3.11.20, 27.10.20בתאריכים:  בחלקו הראשון של הסמסטר,הסמינר יתקיים 
17.11.20 ,  24.11.20,   1.12.20  , 22.12.20  , 29.12.20 

 
 

 סמינר קליני
 yolandag@post.tau.ac.il(       9515094-09)טל.    פרופ' יולנדה גמפל 

 

  ,24.11.20,  17.11.20,  10.11.20,  27.10.20הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש בתאריכים:  
8.12.20 , 22.12.20  ,29.12.20  ,12.1.21  ,19.1.21  ,26.1.21 

 
 
 
 

 סמסטר ב'
 

 תינוק באוריינטציה פסיכואנליטית-פסיכותרפיה הורה למה תינוק בחדר הטיפולים?
  avnerim@netvision.net.il ( 4597636-054,   6429754-03אבנר  )טל.  -ד"ר נטע גוטמן

 

הסמינר יתמקד בהבנת והעמקת משמעות ההתערבות הטיפולית המוקדמת, ובחשיבות האיתור 
והטיפול בגיל הינקות, והשלכות פסיכופתולוגיה מוקדמת על המשך התפתחותו הרגשית 

 והמנטאלית של הילד. 
  -פסיכותרפיה הורה/תינוק/פעוט  -נלמד את עקרונות העבודה הטיפולית האנליטית המשולבת

 המרחב  הוא תינוק ודפוסי ההורות, כאשר מוקד ההתערבות-ת על האינטראקציה הורההממוקד

 .לתינוק ההורה שבין סובייקטיבי האינטר
במהלך הסמינר נתייחס לתהליכים רגשיים ונפשיים במהלך חודשי ההיריון ולאחר הלידה, 

הנפש שלהם,  בהטמעת התינוק בעולמו המנטאלי של האם והאב והשפעתה על המערך וארגון  חיי
 במשברים לאחר הלידה והטיפול הרגשי בהם. 

נתייחס לחשיבות ההתבוננות הקלינית ככלי טיפולי, נדגיש את  מקומו הייחודי והאחר  של 
 תינוק, ואת המורכבות הרגשית של נוכחות זו.-המטפל/הפסיכואנליטיקאי בטיפולים אם

ימיים,  אינטראקציות מוקדמות נדון במושגים כמו: קשר ראשוני והתקשרות,  ייצוגים פנ
 .דורית, מערך נפשי אימהי, המערך הנפשי של המטפל-מדומיינות, השלכות הוריות, העברה בין

 הסמינר יכלול הרצאות פרונטאליות, דיונים על מאמרים ומקרים קליניים. 

mailto:hgoldiuk@gmail.com
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; חומר הקריאה יכלול בין השאר מאמרים של: ד.סטרן; ג' בנג'מין; בנדק; ביברינג; פרייברג
 לבוביסי; קרמר; ליברמן. 

 

  ,27.4.21,  20.4.21,  23.3.21,  16.3.21,  9.3.21בתאריכים:   הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש
11.5.21  ,18.5.21  ,8.6.21  ,15.6.21  ,22.6.21 

 
 
 

 סמינר קליני
 yolandag@post.tau.ac.il(       9515094-09)טל.    פרופ' יולנדה גמפל 

 

  ,27.4.21,  20.4.21,  23.3.21,  16.3.21,  9.3.21בתאריכים:   הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש
11.5.21  ,18.5.21  ,8.6.21  ,15.6.21  ,22.6.21 

 
 
 
 

 כללי
 

  פורום ילדים
 yolandag@post.tau.ac.il(       9515094-09)טל.       פרופ' יולנדה גמפל 

 rban@inter.net.ildu-j    (  7363404-054, 6969803-03)טל.      יהושע )שוקי( דורבן
 

  yehuditte@gmail.com ( 3507572-052,  5244922-03רכזת: יהודית אילתי   )טל.  
 

שנים, ופתוחה לחברים ולמתמחים  10פורום הילדים הינו קבוצת קריאה וחשיבה המתקיימת כבר 
לפי המסורת של ה"פורום" שמשמעה לחשוב ביחד על הוא נבנה   שעובדים עם ילדים ונוער. 

לאורך השנים התמקדנו בעבודה   המהות המיוחדת ועל דרך העבודה עם ילדים בפסיכואנליזה.
הקלינית העמוקה והפורה של אבות ואימהות הפסיכואנליזה של הילד, והזמנו חברים ואורחים 

 .מחשבותיהםעם גישות דומות ושונות שליוו אותנו ותרמו מניסיונם ומ
השנה נמשיך בקריאה מדרשית של שעות טיפול ודיון של פסיכואנליטיקאים שעובדים בעולם עם 

שתפר ואף מחמיר במהלך מילדים. נתחיל בהבנה של סיטואציות בהן מצבו של הילד אינו 
המשתתפים ודיון שלהם בסיטואציות  להאנליזה ונמשיך בלמידה מתוך עבודתם הקלינית ש

  .דומות
  

 החל מנובמבר, בשעותהפגישות מתקיימות אחת לחודש, ביום ראשון השני של כל חודש, 
,  11.4.21,  14.3.21,  14.2.21,  10.1.21,  13.12.20,  8.11.20תאריכי הפגישות:    .22:00-20:30

9.5.21  ,13.6.21 
 

  ולחברים. המשולבהפורום פתוח לחברי הפורום מהשנים הקודמות, למתמחים במסלול 
 .ליאסמסטרי לסמינרשקולה  שנתייםשל , השתתפות המשולבמסלול הלמתמחי 

 
 
 

 מרתון הדרכות על ילדים
 

 12.2.21אביב בתאריך -בתליתקיים הילדים ש ייום מרתון הדרכות של מסלול. 1

 durban@inter.net.il-j    (7363404-054,  6969803-03)טל.     יהושע )שוקי( דורבן מנחים:
 marganit.ofer@gmail.com(    3260495-052,  5718423-03)טל.    מרגנית עופר

 

 25.6.21אביב בתאריך -בתליתקיים הילדים ש ייום מרתון הדרכות של מסלול. 2
 durban@inter.net.il-j    ( 7363404-054, 6969803-03)טל.     יהושע )שוקי( דורבןמנחים:  

  ruthsweinberg@gmail.com(       8633488-005.  )טל  רות וינברג    
 

 השתתפות בארבעה ימי מרתון תיתן קרדיט של סמינר קליני אחד.
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mailto:yehuditte@gmail.com
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 סדנאות
 

 מיניות ינקותית, מיניות התבגרותית, מיניויות
 durban@inter.net.il-j    (7363404-054,  6969803-03)טל.     יהושע )שוקי( דורבן

 

והן  תיאורטית זו מיועדת הן למשתתפי פורום הילדים בנושא גיל ההתבגרות  -סדנה קלינית
ה וגלגוליה של המיניות במהלך ילמצטרפים חדשים. נשתמש בחומר קליני על מנת לבחון את מופע

כמו גם את האופנים השונים לפגוש אותה קלינית. נשתמש בחומרים תיאורטיים  ההתפתחות,
זמננו -קלאסיים ועכשוויים, ונארח מומחים שישפכו אור נוסף על חידת המיניות  ומופעיה בני

 מתחומי מחקר שונים.
 

ותתקיים בבית  ,המשולבבמסלול  חברים, עם עדיפות למתמחיםלומתמחים להסדנה פתוחה 
   '  בתאריכים:אבימי  אביב -החברה בתל

 .22:00-19:00בשעות  , 6.6.21,  25.4.21,  17.1.21,  15.11.20
 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 
 
 

 כתיבה על פסיכואנליזה של ילדים

 durban@inter.net.il-j    (7363404-054, 6969803-03)טל.    יהושע )שוקי( דורבן
 

ולמסיימים של השנים האחרונות המעוניינים  המשולבמסלול המיועדת למתמחים מהסדנה 
 כתיבה תאורטית וקלינית בנושא פסיכואנליזה של ילדים. לכתוב 

  23.5.21,  4.4.21  , 21.2.21  ,3.1.21  בתאריכים: אביב, -תלבבית החברה בהמפגשים יתקיימו 
 22:00-20:30 ותבשע

 

 סדנה ללא קרדיט
 
 
 

  בכתבי מלצרקריאה 
  ruthsweinberg@gmail.com(       8633488-005.  )טל  רות וינברג

  

(. הסדנה תעסוק בכתיבתו 2004 -1922) תיאורטיקן פוסט קלייניאנינקרא בכתביו של דונלד מלצר, 
שלה אל כתיבתו המאוחרת. כמי שעבד עם  ( והקשר1975 - 1963המוקדמת של מלצר )בין השנים 

הנפש  התפתחות –מלצר שם דגש בכתיבתו הקלינית והתיאורטית על תהליכי התפתחות  ,ילדים
התהליך הפסיכואנליטי. במודל המלצריאני של  לכך התפתחות ובהקבלה ,וההתבגרות הנפשית

התפתחות הנפש, מודל המבוסס על התיאוריה הקלייניאנית, הנפש מבשילה ומתפתחת מבלבול 
אחר: לבין חלקי אובייקט, בין עצמי  הכרה בהבדלים והבחנות ילדי גיאוגרפי ואזורי אל עבר

בעת עם הרפיית  בה –מילדותיות עד לבגרות נפשית דפרסיבית ולקיחת אחריות על העולם הפנימי 
הועשרה על ידי שששורשיה בפרויד קליין וביון, ו ,ניסיונות האחיזה והשליטה באובייקט. בכתיבתו

 זה של ממדיות הנפש. הוא עסק –חקירותיו באוטיזם, התייחס מלצר גם לציר התפתחותי נוסף 
בהתפתחותו או אי התפתחותו של מרחב פנימי, שנוצר מתוך הפנמת אובייקט תלת ממדי בעל  

 1992אשר בו שוכנים אובייקטים פנימיים. בספרו הקלאוסטרום משנת  ,פתחים ניתנים לסגירה
הרחיב את תפישתו לגבי הפנטזיות הלא מודעות על האם כאובייקט עם חלל פנימי שבו מדורים 

אותם דרך חלומות וביטויים נוספים של הפנטזיה הלא מודעת. בסדנה נתבונן שונים שניתן לר
של המרחב הנפשי והניסיונות לקיצורי דרך  בשני צירי ההתפתחות. נראה את קשיי ההתפתחות

הפתולוגיה שמביאים ניסיונות אלו. זוהי סדנה את ו ,שהיא תהליך ארוך וכואב ,בהתבגרות
שלרלוונטיים ביותר לעבודה עם ילדים,  שיבתו ועם מושגיושמטרתה היא היכרות ראשונית עם ח

 . כמו גם עם מבוגרים
 

ותתקיים בבית  ,המשולבבמסלול  וחברים, עם עדיפות למתמחיםמתמחים  12 -הסדנה פתוחה ל
 בימי ג'  בתאריכים: אביב -החברה בתל

 .19:00-15:30, בשעות 5.10.21,  14.9.21,  13.7.21,  6.7.21 
 

 .או לחלקה הראשון בלבד כחצי סדנה ,ם לכל הסדנהניתן להירש
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 נליזות במטופלים קשיםא
 
 

 סמינר קליני
  samuelyael2@gmail.com(     8645686-052)טל.    יעל סמואל

 

  בתאריכים:לאורך כל השנה  פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
27.10.20 ,  10.11.20 ,  24.11.20 ,  8.12.20 ,  29.12.20,   12.1.21   ,26.1.21, 

9.3.21  ,23.3.21,   27.4.21 ,  11.5.21 ,  8.6.21,   22.6.21. 
 

  למתמחים המשתתפים הוא יוכר כסדנה.

mailto:samuelyael2@gmail.com
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 שמות המורים אינדקס

  
 

 5 .............................................אור גיא, ד"ר
 15 ............................................ אלבק ארנה

 19 ...................................... אמיר דנה, פרופ'
 11 ................................ ארליך שמואל, פרופ'

 17, 6 ................................ גינור מירה-ארליך
 14 ....................................... אשל עפרה, ד"ר

 13 ................................................ בדנס נגה
 14, 9 ................... ביינארט שלמה )מומי(, ד"ר

 16 ....................................... בלס רחל, פרופ'
 18 ........................................... בן בסט שירי

 9 ................................................... בקר אבי
 15 ................................ ברגשטיין אבנר, ד"ר
 6 ................................... ברמן עמנואל, פרופ'

 9 ...................................... מלמד עידית-ברק
 13 ................................. טרבס אהובה-ברקן

 5 ............................................. גודר ליאורה
 21 .............................. אבנר נטע, ד"ר-גוטמן

 21, 12, 10 ................................ גולדיוק הוגו
 10 ......................................... גור עמוס, ד"ר

 20, 12, 11, 5 ..................... גוריון מיכל )מיכי(
 13 ......................................... גלט דינה, ד"ר

 22, 21 ............................. גמפל יולנדה, פרופ'
 7 ................................ גרסטנהבר נורית, ד"ר

 23, 22, 17 ...................... דורבן יהושע )שוקי(
 11, 5 .......................................... דינור אסתי

 14 ......................................... דשא יעל, ד"ר
 11 ................................................. הס נועה

 23, 22, 18 ................................... וינברג רות
 13 .............................................. חורש גילה

 12 ........................................... חיימוב יגאל
 9 .................................................... חנין יעל

 20, 6 ........................................... טמיר יוסי
 7 ............................................ כהן חזי, ד"ר

 20, 11, 5 ............................ לובלינסקי אירית
 13, 10 ................................. לוי איתמר, ד"ר

 11 ................................... לוריא איתמר, ד"ר
 7 ................................................... ליס רות

 15 ................................ בורנפלד אורנה-לירון
 12 ........................................... מלניק אירנה

 7 ..................................... נוטקביץ אבי, ד"ר
 24 .............................................. סמואל יעל

 22 ............................................ עופר מרגנית
 7 ..................................... גולדין אילנה-פאר

 16 ..................................... חי דורית-פוגרונד
 12 ...............................................מיקי פטרן
 8 ................................... הקר ענת, ד"ר-פלגי
 8 .......................................... עשבי גליה-פלג

 8 ..................................... פלדמן אליהו, ד"ר
 21 .......................................... פלדפוגל דורה

 17, 14 .............................. פרנקל יהודה, ד"ר
 16 ............................................... קינן נעמה

 12 ............................................קליפלד דניה
 13, 8 ............................. שוקל רחל-ראובינוף

 19, 7 ..................................... רוט מירב, ד"ר
 14 ....................................... רולניק ערן, ד"ר

 9 ................................................. מיכל ריק
 13 ........................................... שונברגר רובי

 8 ................................................... שור נילי
 17, 13 .......................... שטיינבוק מאיר, ד"ר

 8 ........................................ שטיינבוק סמדר
 11, 6 ................................ שטרית שרון, ד"ר

 

 


