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 אשוןר סמסטר

 
 
 

 שנה ג  ה בשנ      שנה א 
 

15:00-13:30 

התהוות 
 האנליטיקאי

  )פעמיים בחודש(

 תצפית בתינוק
)פעמיים בחודש, למסלול 

 (המשולב, פתוח לכולם

התהוות 
 האנליטיקאי 

  )פעמיים בחודש(

ויניקוט: מהתיאוריה 
לקליניקה, מהקליניקה 

)פעמיים בחודש, לתיאוריה 
 (שולבהשלמה למסלול המ

 התהוות האנליטיקאי 
 (בחודש פעם)

 /  אודי וולפה חנן הלר
 אסתי דינור פומפי הראל רות זכרין מיכל )מיכי( גוריון

16:45-15:15 
 מושגי יסוד –מלאני קליין  הפסיכואנליזה נקודות מפנה בתולדות

קריאה  –על הנפש השבורה 
 בכתבי ויניקוט

 שרה קולקר ד"ר מירב רוט    פרופ' עמנואל ברמן

18:30-17:00 
 סוד בפסיכואנליזהמושגי י

הכלה, חלימה,  על – ביון האפיסטמולוגי
 פונקציית אלפא והתפתחות החשיבה 

סירלס ובאלינט: מסע לאזור 
 השבר הבסיסי

 ד"ר אילן אמיר ד"ר אילן ברנט ליאורה גודר  

20:15-18:45 
 ניסמינר קלי סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד

 נילי שור אילה הלוי תמי דרור שיבר הוגו גולדיוק ד"ר יוסי טריאסט
 
 

 

 

 

 ילדים    
 

למה תינוק בחדר הטיפולים? 
תינוק באוריינטציה -פסיכותרפיה הורה

 פסיכואנליטית

 שנה ד                                                שנה ה                       

13:30-12:00 

 טע אבנרד"ר נ

  סמינר קליני
 פעמים בחודש( 3)שנתי, 

  התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

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

 ד"ר יעל דשא גילה חורש יואל מילר

 

 

יחסותית, תיאוריית יהגישה ההת
השדה הפסיכואנליטית ומה 

 שביניהן
 כתבים קאנוניים על החלום

 פורום ילדים 16:45-15:15
)שנתי, ימי ראשון פעם בחודש בשעה 

 ד"ר איתמר לוי אבי נוטקביץ (20:30

 )בחירה לשנים ד' ה'(קריאה בכתבי מלצר  )בחירה לשנים ד' ה'(פיירברן   יעל חנין
18:30-17:00 

 רותי וינברג יהודה פרנקל  ד"ר  

 מרתון הדרכות ילדים
 הסמסטר()שני ימי שישי בחופשת 

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

 דפנה איתן
 חמוטל 

 שילוח-רז
אהובה 

שרה  נעמי בר טרבס-ברקן
 רענן קולקה גולדשטיין

 

 
  , 24.1.23 ,   17.1.23  ,10.1.23 ,  3.1.23   ,27.12.22 ,  (*13.12.22)   ,6.12.22  , 29.11.22  , 22.11.22   ,15.11.22 : מועדי הלימודים

31.1.23   ,7.2.23   ,14.2.22 
 )*( יתקיימו רק הסמינרים בשעות המוקדמות )התהוות ומסלול משולב(

 
 התכניתבגוף לשנתונים השונים מפורטים :  המסלול המשולבתאריכי התהוות והסמינרים של 

 
        13.12.22  – מפגשים  עם ועדת ההוראה:   מתמחים

      10.1.23  –     מנחים  
  14.2.23  –      מורים  
        27.12.22 –מנחי סמינרים קליניים   

 
  8.11.22 :    ערב פתיחת שנת הלימודים
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 שני סמסטר

 

 
 

 שנה ג  שנה ב      שנה א 
     

15:00-13:30 

התהוות 
 האנליטיקאי

  )פעמיים בחודש(

 תצפית בתינוק
עמיים בחודש, למסלול )פ

 (המשולב, פתוח לכולם

התהוות 
 האנליטיקאי 

  )פעמיים בחודש(

פסיכואנליזה עם 
ילדים: המבט 

פעמיים )   הקלייניאני
השלמה בחודש, 
 המשולב(למסלול 

   התהוות הפסיכואנליטיקאי
 פעם בחודש()

 אודי וולפה /  חנן הלר
 עינת-יזפלדיס רהד הוגו גולדיוק רות זכרין מיכל )מיכי( גוריון

16:45-15:15 
 ממשיכי קליין של פרויד כתבים טכניים קליניים

היסודות הפילוסופיים  -היינץ קוהוט
 והתיאורטיים של פסיכולוגיית העצמי

 איריס גבריאלי רחבי יעל חנין    ד"ר איתמר לוריא  

18:30-17:00 
 חלומות המטופל וחלומות המטפל המעבר לפסיכואנליזה

 להקשיב –  טליים ראשונייםמצבים מנ
 לאזורים פסיכוטיים בנפש 

 ענת שומן דפנה ערן חנה וקשטיין  

20:15-18:45 

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

 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני

סמדר  פרופ' שמואל ארליך
 שטיינבוק

 לבי אברבנאל מיכל ט
מאיר ד"ר 

 יהודית טריאסט שטיינבוק

 
 

  
 ילדים   

  

 שנה ה                                               שנה ד                    היסטוריה של הפסיכואנליזה של הילד
 13:30-12:00 

 וולפה-טל שריר

 סמינר קליני
 פעמים בחודש( 3)שנתי, 

  איהתהוות הפסיכואנליטיק
 )פעם בחודש(

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

 ד"ר יעל דשא גילה חורש יואל מילר

קוהוט והטיפול הנפשי על פי גישת  
 ביון פסיכולוגית העצמי

16:45-15:15 

 פורום ילדים
)שנתי, ימי ראשון פעם בחודש בשעה 

20:30) 

 
 

 רובי שונברגר ד"ר גיא אור

: שפת האהבה & שפת פרוורסיה
 )בחירה לשנים ד' ה'(השנאה 

טראומה נפשית מוקדמת ודיסוציאציה: שפת 
 )בחירה לשנים ד' ה'(ההעדר ושפת הרוך 

18:30-17:00 
 חיותה גורביץ נגה בדנס  

סמינר  סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני
 קליני

20:15-18:45 
ד"ר ענת  ד"ר עמוס גור רית ברנעדו יעל ברוך ארנה אלבק

 הקר-פלגי
 

 

  , 20.6.23,   13.6.23,   6.6.23 ,  16.5.23   ,9.5.23 ,  2.5.23   ,18.4.23  , 4.4.23  , 28.3.23   ,21.3.23,   14.3.23 : מועדי הלימודים
27.6.23   ,4.7.23 ,  (11.7.23*) 

 ומסלול משולב()*( יתקיימו רק הסמינרים בשעות המוקדמות )התהוות 
 

 התכניתבגוף לשנתונים השונים מפורטים :  המסלול המשולבתאריכי התהוות והסמינרים של 
 

      11.7.23   – מתמחים מפגשים  עם ועדת ההוראה:  
 2.5.23 –מנחי סמינרים קליניים  

         16.5.23   –     מנחים
  4.7.23   –     מורים 
  11.7.23 –מפגש סיום  –שנה ה  

 
    23.5.23:    יום החברה
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 סדנאות
 

 ירושלים

 

מחשבות על פסיכואנליזה 
לנפגעות טראומה מינית 

 מתמשכת בילדות
 ירושלים אורית ליבוביץ

 שבתות 29.4.23
 

15:00-10:00 

מתמחים  15-הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים

 

 3.6.23 תוכר למתמחים כחצי סדנה

  https://forms.gle/nDvPKgikkycQqPez9:  קישור להרשמה

 
 
 

-גילויים של הפנטסיה הלא
 מודעת אצל שייקספיר

 ירושלים אורי פליישמן

 שבתות 13.5.23
 

14:30-09:30 

 מתמחים וחברים 15-הסדנה פתוחה ל
 

 10.6.23 תוכר למתמחים כחצי סדנה

  https://forms.gle/ofWiaVD1H8R9ir658קישור להרשמה:  

  
 
 

 תל אביב והמרכז
 

 –פסיכולוגיית העצמי 
: זולתעצמי פסיכולוגיית

מהפכה בתולדות 
 הרעיונות על מצב האדם

 אביב-תל רענן קולקה

2.8.22 
 ימי שלישי

 

22:00-17:00 

 ה לסדנה נסגרהההרשמ
 

 תוכר למתמחים כחצי סדנה
9.8.22 

 
 
 

צעדים בפסיכואנליזה 
הצרפתית ומחשבות 

 עכשוויות על מושג הדחף
 אביב-תל לוי-מיכאל סידי

 מפגשים 10
 בסמסטר א';

פירוט תאריכים 
 בתיאור הסדנה

 ימי רביעי 
 

22:00-20:00 

מתמחים  15-הסדנה פתוחה ל
  .וחברים

  https://forms.gle/bhtqthvvP1SUKwdR9קישור להרשמה:  

 
 
 

ספרות : מבע משולב
חומר  –ופסיכואנליזה

 למחשבה
 אביב-תל חגית אהרוני

25.1.23 

 ימי רביעי
 

21:30-18:00 

מתמחים וחברים  להסדנה פתוחה 
בסדנאות  שלא השתתפו בעבר

 '.מבע משולב'
, למתמחים כחצי סדנה תוכר

אפשרות להשלים בשנה הבאה 
 לסדנה מלאה

22.2.23 

29.3.23 

  https://forms.gle/DjzLAeXnqXvpQRQC7קישור להרשמה:  

 
 
 

׳למה קשה כל כך להיות 
מטופל/אנליזנד?׳, על 

נרקיסיזם ודרכי פעולתו 
 טיפול  ב

 אביב-תל ד"ר שרון שטרית

מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל 17:00-13:00 21.2.23
 וחברים עם עדיפות למתמחים.

 

ניתן להירשם לכל הסדנה או 
 לחלקה הראשון, כחצי סדנה

 ימי שלישי 28.2.23
 

20:15-15:15 
18.7.23 

25.7.23 

  https://forms.gle/oTbF3VwwLi1nv4XV8קישור להרשמה:  
 

  

https://forms.gle/nDvPKgikkycQqPez9
https://forms.gle/ofWiaVD1H8R9ir658
https://forms.gle/bhtqthvvP1SUKwdR9
https://forms.gle/DjzLAeXnqXvpQRQC7
https://forms.gle/oTbF3VwwLi1nv4XV8


4 

 

 
 
 
 

ויניקוט  וקריאה ב
מהיבט רוחני של 
הפילוסופיה של 

 הבודהיזם

 רשפון מיקי פטרן

מתמחים  10-הסדנה פתוחה ל 17:00-12:00 21.2.23
 וחברים.

 

ניתן להירשם לכל הסדנה או 
 לחלקה הראשון, כחצי סדנה

 ימי שלישי 28.2.23
 

20:00-15:00 
18.7.23 

25.7.23 

  https://forms.gle/1seV4aXsLYvr7BoC9קישור להרשמה:  

 
 
 

 –טכניקה פסיכואנליטית 
 קליין וממשיכיה

 טל שריר וולפה
 

 עידית דורי
 תל אביב

 ימי שלישי 28.2.23
 

מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל 20:00-15:00
וחברים עם עדיפות למתמחים 

 מהמסלול המשולב

7.3.23 

 ימי שישי 30.6.23
 

14:00-09:00 14.7.23 

  https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFAקישור להרשמה:  

 
 
 

קריאה במקרים 
 קליניים של ויניקוט

 תל אביב סמדר שטיינבוק

28.2.23 

ימי שלישי 
 ותושבת
 

19:30-16:00 

מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים

7.3.23 

6.5.23 

13.5.23 

18.7.23 

25.7.23 

  https://forms.gle/DQEPkThMgV5fnr8B6קישור להרשמה:  

 
 
 

דיסוציאציות חופשיות 
 סדנת המשך –

 תל אביב ד"ר מאיר שטיינבוק

28.2.23 
 ימי שלישי

 ושבת
 

19:30-16:00 

למתמחים ולחברים הסדנה פתוחה 
שהשתתפו בסדנה "דיסוציאציות 

וסגורה למשתתפים חופשיות" 
 חדשים.

 

 כחצי סדנה תוכר למתמחים

7.3.23 

24.6.23 

18.7.23 

  https://forms.gle/gcWNFnsUFLcbC8ni8:  קישור להרשמה

 
 
 

קריאה בכתבי ויניקוט 
עבודתו עם : המוקדמים

אימהות ותינוקות 
וחשיבתו על התפתחות 

 רגשית מוקדמת

 תל אביב מרב ירקוני

 ימי חמישי 20.4.23
מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל 20:00-15:00

עם עדיפות למתמחים  וחברים
 מהמסלול המשולב

21.4.23 

 ימי שישי 27.4.23
13:45-08:45 28.4.23 

  8https://forms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1zקישור להרשמה:  

 
 
 

צלקתו של אדיפוס:  
קריאות במיתוס היסוד 

 של הפסיכואנליזה

 דלית אבן
 

 פרופ' ורד לב כנען
 תל אביב

17.6.23 
 שבתות

 

15:00-10:00 

מתמחים  15-הסדנה פתוחה ל
 וחברים.

24.6.23 

1.7.23 

8.7.23 

  https://forms.gle/ipXNUBcTvGykij5i9קישור להרשמה:  

 
  

https://forms.gle/1seV4aXsLYvr7BoC9
https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFA
https://forms.gle/DQEPkThMgV5fnr8B6
https://forms.gle/gcWNFnsUFLcbC8ni8
https://forms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1z8
https://forms.gle/ipXNUBcTvGykij5i9
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קשרים אפשריים בין 
המבנה והתהליכים 

 -לבין פרה יםיהביולוג
קונספציות נפשיות, 
פנטזיות לא מודעות 

 ויחסי אובייקט

 תל אביב שירי בן בסט

18.7.23 
 ימי שלישי

 

20:00-15:00 

מתמחים  15-הסדנה פתוחה ל
 וחברים.

 

 25.7.23 כחצי סדנהתוכר למתמחים 

  https://forms.gle/RkTePnwQzUHsL9c18קישור להרשמה:  

 
 
 

התמוטטות נפשית 
מוקדמת, מיניות 

 ואיניטימיות
 אביב-תל אמנון אייל

 ימי שלישי 18.7.23
 

20:15-15:15 

 מתמחים. 10-הסדנה פתוחה ל
 

 25.7.23 כחצי סדנהתוכר 

  https://forms.gle/1WGpKADfmAMPSKHH9קישור להרשמה:  

 
 
 

אומנות הפרשנות 
 הפסיכואנליטית

 אביב-תל חי-דורית פוגרונד

8.7.23 
 שבת

13:30-11:00 
מתמחים  10-הסדנה פתוחה ל

 .וחברים
 

 כחצי סדנה תוכר למתמחים
18.7.23 

 ימי שלישי
 

16:30-14:00 

5.9.23 
19:30-17:00 

12.9.23 

  https://forms.gle/78CVkNgh44cFW4TN9קישור להרשמה:  

 
 
 

 תל אביב ענת שומן על ביסקסואליות נפשית

 ימי שלישי 18.7.23
 

20:00-15:00 

 הסדנה פתוחה מתמחים וחברים.
 

 25.7.23 כחצי סדנה תוכר למתמחים

  https://forms.gle/6f5ifL62NYxSjq9Z9קישור להרשמה:  

 
 
 

 18.7.23 אביב-תל שילוב מנחים אתיקה בפסיכואנליזה

 ימי שלישי
 

 ובה לשנה אסדנת ח 20:30-17:30

25.7.23 20:15-15:15 

 

https://forms.gle/RkTePnwQzUHsL9c18
https://forms.gle/1WGpKADfmAMPSKHH9
https://forms.gle/78CVkNgh44cFW4TN9
https://forms.gle/6f5ifL62NYxSjq9Z9
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 מינריםסתיאורי ה
 

 סמסטר ראשון 
 
 

 שנה א'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  hananhe@gmail.com(    3740429-052)טל.   חנן הלר

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי ת אתהמפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוו
 תהליך הכשרתם.בתחילת המתמחים הנמצאים 

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

 

 7.2.23,  24.1.23,  10.1.23,  27.12.22,  6.12.22,  22.11.22  :תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון
 
 
 

 (פתוח לכולם  ,המשולבלמסלול )  תינוקתצפית ב
    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל

 ehud.wolpe@gmail.com     ( 8335188-052)טל.    האודי וולפ
 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
הזדמנות  , והיא מהווהלמידה מתוך התנסות, על רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוק

עולמו הפנימי של תינוק דרך חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות 
מתחדדות זוהי התנסות אישית, רגשית וייחודית, דרכה באותו הזמן,  במשפחתו. יחסים

באחר ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת  של הצופהההתבוננות  ומתרחבות יכולות
 פעולה או פירוש.

י שבוע, בשעה קבועה למשך מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מיד הלתהליך ז
שעה, בשלב השני הצופה יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר, 

 שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדומה לסמינר קליני(.  

 

המפגשים יתקיימו בימי שלישי  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימיםיתקיימו 
 .13:30 בשעה  18.10  ,20.9  ,16.8: בתאריכים

   

 וייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי. השנה לאורך כל פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
 

  : בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
15.11.22  ,29.11.22  ,13.12.22  ,3.1.22  ,17.1.22  ,31.1.23  ,14.2.23. 

בשעות   28.2.23 -מפגש כפול בשת הסמסטר בחופיתקיים כדי לשמור על רצף המפגשים, בנוסף, 
17:00-13:30 

 

.  למתמחים שאינם משנה א' , ופתוח לכלל המתמחיםהמשולבמסלול בהסמינר חובה למתמחים 
  במסלול המשולב הוא ייתן קרדיט של סדנה.

   vMhB7DLmwDqA6https://forms.gle/fDfRקישור להרשמה:  
 
 
 

 הפסיכואנליזה נקודות מפנה בתולדות
  emanuel@psy.haifa.ac.il(       8466984-052,  6859046-03)טל.     פרופ' עמנואל ברמן

 

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

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

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

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

להיווצרות פסיכולוגיית העצמי והגישה ההתייחסותית בארה"ב. על כל אחד מנושאים אלה 

mailto:hananhe@gmail.com
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:ehud.wolpe@gmail.com
https://forms.gle/fDfRvMhB7DLmwDqA6
mailto:emanuel@psy.haifa.ac.il
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תידרש קריאה הנוגעת לו )במידת האפשר בעברית(, וכן יוצעו המלצות על מקורות נוספים 
 .יעהלהרחבת היר

 
 
 

 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 
ות זו היא ליווי של פרויד בתהליך הגילוי שלו את ההעברה ואת בכתביו של פרויד. התחק

מרכזיותה בפסיכואנליזה. כשם שההתחקות אחר גלגולי ההעברה היא הליבה של כל אנליזה, כך 
ההליכה בעקבות גילוי ההעברה ע"י פרויד היא הזדמנות למפגש מתפתח עם מושגי היסוד של 

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

 
 
 

 התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד

  joseft@inter.net.il   (2502657-520)טל.    ד"ר יוסי טריאסט
 

הפסיכואנליטית ותפיסת האדם  הציע פרספקטיבה להבנת התפתחות התיאוריההסמינר נועד ל
המודל הקתרטי,  –במונחי השיח העכשווי( בשלושת המודלים שיצר פרויד  –שלה )'הסובייקט' 

הטופוגראפי והסטרוקטוראלי. הוא יבחן את דיוקניו השונים של הסובייקט )המטופל בתיאורי 
נפקד׳ )כתיאורו אצל -ובייקט )האנליטיקאי/ת( ׳הנוכחבזיקתו הדיאלקטית אל הא המקרים(

אוגדן(. ניתוח הגדרתו הראשונית של הסובייקט )׳ההיסטרי/ת׳( כמי ׳שזהותו מכוננת על ידי 
-מיניותו הלא מודעת׳ ישמש גם כנקודת מוצא להבנת המתח הבלתי נמנע המתקיים  בין המטה

ולבחינת השלכותיו על התפתחות המעשה  –פסיכולוגיה הפרוידיאנית לבין ׳התיאוריה הקלינית׳ 
הטיפולי וקביעת יעדיו בהמשך הדרך. באמצעות קריאת כמה מאמרים מרכזיים ווינייטות 

מודע חותרת תחת הגדרת -קליניות של פרויד, ננסה להתחקות אחר הדרך שבה עצם חקירת הלא
נפשית; המודעות; הסובייקט כשם שהיא ׳בוראת׳ אותו כל פעם על ציר מרכזי חדש )האנרגיה ה

 האני ׳שאינו אדון בביתו שלו׳(.
 
 
 

 שנה ב'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  ruthzac53@gmail.com   (3357108-052 ,6021433-03)טל.    רות זכרין

 

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

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

 

 7.2.23,  24.1.23,  10.1.23,  27.12.22,  6.12.22,  22.11.22:  תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון
 
 
 

 השלמה למתמחים במסלול המשולב    – אוריהיריה לקליניקה, מהקליניקה לתאויויניקוט: מהת
  pumpiharel@gmail.com(     5991970-052,    6420313-03)טל.    הראל פומפי

  

טות תוך חיבור ינדון בהם דרך וינינקרא מספר מאמרים מתוך כתביו של ויניקוט ו במהלך הסמינר
שענות על החשיבה ילקליניקה. נחשוב על מצבים נפוצים בעבודה הקלינית עם ילדים תוך ה

אוריה של יאוריה בעקבות התיניקוט. כמו כן נתיחס להתפתחויות עכשוויות בתיוההמשגה של ו
 ויניקוט.

 

 .14.2.23,  31.1.23,  17.1.22,  3.1.22,  13.12.22,  29.11.22,  15.11.22תאריכי המפגשים:  
 
 
 

  

mailto:lioragoder@gmail.com
mailto:joseft@inter.net.il
mailto:ruthzac53@gmail.com
mailto:pumpiharel@gmail.com
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 מושגי יסוד – קליין
 rothmerav@gmail.com(     2682616-052)טל.    ד"ר מירב רוט

 

ליניים בשל האופן האינטואיטיבי בו הסיקה קליין את מסקנותיה התיאורטיות מן המפגשים הק
שלה עם הילדים הקטנים ועם המבוגרים שפגשה, מהווה כל מושג שלה הכלאה של קליניקה 
ותיאוריה שמנהירות ומפרות זו את זו באופן שאינו ניתן להתרה. כל מושג הוא מנוף קליני רב 

 .והבנתו לעומק תורמת רבות להקשבה ולטכניקה הקליניות ,עוצמה
יבה הקלייניאנית דרך קריאה בכתבי קליין עצמה. כל מושג נבחן לעומק מושגי יסוד בחש בסמינר

ראשית, דרך אופן המשגתו אצל מלאני קליין עצמה, ושנית, דרך התבוננות באופן בו  ,ייבחן
מתגלם המושג בוינייטה קלינית שתובא על ידי המשתתפים, על מנת להוריד את התיאוריה אל 

ג ומפרשים את מופעיו דרך יחסי ההעברה, שהם הקליניקה ולנסות להבין כיצד עובדים עם כל מוש
 במוקד העבודה הקלייניאנית.

המושגים שייבחנו הינם: העולם הפנימי; הפנטסיה הלא מודעת; חרדה; התפתחות החשיבה 
סכיזואידית ודיפרסיבית(; -ויצירת הסמלים; דחף החיים, אהבה ותיקון; העמדות )פרנואידית

 דחף המוות, שנאה וצרות עין; העברה.הזדהות השלכתית; האדיפוס המוקדם; 
 

 מוכר גם במסלול המשולב פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאניהסמינר יחד עם ההשלמה 
 
 
 

 הכלה, חלימה, פונקציית אלפא והתפתחות החשיבה  על – ביון האפיסטמולוגי

  ilanbernat@gmail.com ( 4638886-052)טל.    ד"ר אילן ברנט
 

)במאמריו 'על היהירות', התקפות על  50-בסמינר זה נתמקד במהלך שעשה ביון החל מסוף שנות ה
של המאה הקודמת )בעיקר בספר 'ללמוד מן הניסיון'(, בניסוח  60-חיבורים'(, ועד לאמצע שנות ה

סובייקטיבית, -אישית, לתקשורת אינטר-יה תוךמחדש של ההזדהות ההשלכתית מפנטס
עובר מפירוש ייצוגים מודעים ולא  המוקד בעבודתו של המטפל האנליטי שבמרכזה ההכלה.

חווייתי מוקדם של הנפש, באזור שבין ה"כמעט נפשי" ל"כבר נפשי",  מודעים, לתשומת לב לרובד 
חייבת הקשבה עמוקה לאיכויות הלא מ שאין לו עדיין ייצוג. העבודה באזורי הנפש הלא מיוצגים

מטופל: לתחושות גופניות, לרגשות ולדימויים הנוצרים במהלך -מילוליות העולות בחיבור מטפל
ובמשותף עם המטופל, עד להפיכתן לייצוגים הניתנים  השעה הטיפולית, ועיבודן בתוך המטפל 

, reverieנקציית אלפא, לחשיבה. ביון מפתח בשנים אלה מושגים מעוררי השראה עד ימינו: פו
איפה של ביון בשנים אלה ועוד. נעסוק גם בש Kמוכל, התנועה בין העמדות, -חלימה, יחסי מכל

לעסוק במהותה של הפסיכואנליזה כדיסציפלינה ייחודית השונה מהותית מכל  ולאחריהן
פסיכולוגיה -ולהציע מטא ,אחרת, בהיות הנפש מהות בלתי חומרית מדעית דיסציפלינה

על התפתחות החשיבה,   יכואנליטית חדשה. ביון עושה זאת באמצעות הסתכלות ייחודיתפס
את ההתפתחות  ,מצד אחד ,זמנית-שבמרכזה פונקציית אלפא המבנה את הנפש. הוא בוחן בו

ועד לרמות ההפשטה הגבוהות  מנטליים-משלביה הראשוניים הקדם  החשיבה של הפרט החל
שהיא  –ו ניתן להתבונן ולחשוב על המתרחש בשעה הטיפולית בשהאופן  ביותר, ומצד שני, את 

היחידה הבלעדית לאיסוף עובדות פסיכואנליטיות. נבחן את ההשלכות הקליניות שיש לחשיבה זו 
 באמצעות דוגמאות של ביון, של ממשיכיו ושל המשתתפים. 

 
 
 

 סמינר קליני
 hgoldiuk@gmail.com    (5549613-050)טל.     הוגו גולדיוק

  
 סמינר קליני

  tmdrrs@gmail.com(    7897318-050)טל.    שיבר-תמי דרור
 
 
 

 שנה ג'
 

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

 

mailto:rothmerav@gmail.com
mailto:ilanbernat@gmail.com
mailto:hgoldiuk@gmail.com
mailto:tmdrrs@gmail.com
mailto:estidinur@gmail.com
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של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 

 14.2.23,  24.1.23,  27.12.22  ,29.11.22:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 ויניקוטאה בכתבי יקר –על הנפש השבורה 
 sarakolker@gmail.com (     5230846-050)טל.   שרה קולקר

  

זו בבריאות ובחולי. ויניקוט מציע מבט ייחודי על זיקת אדם ועולם. במהלך הקורס נתבונן בזיקה 
בבזה האחרון במילים נפש שבורה אתייחס בעיקר לשבר המעוות את ההתפתחות הרגשית: מפצל, 
מפריד 'היות' מ'עשות', מפרק את השותפות הפסיכוסומטית, מנתק מגזר נפשי אחד  ממשנהו, 

מפני שהשבר הנפשי הוא הפצע, הוא ההגנה במהלך הלמידה נמצא ממוטט או מפנים עצמי לא לו. 
 כאבה הבלתי נסבל של הפציעה, והוא גם ניסיון הריפוי.

 
 
 

 סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי
   ilanamir284@gmail.com       (2334929-052,  3529962-03  )טל.  ילן אמירד"ר א

  

ינו שבר שנוצר בחיבור הראשוני בין התינוק לבין אימו, המטביע את חותמו השבר הבסיסי ה
בנפשו של האדם. שבר זה יבוא לידי ביטוי בהמשך חייו של האדם במגוון רחב של פתולוגיות 
נפשיות. גם מיכאל באלינט וגם הרולד סירלס טוענים שעל מנת לטפל בפסיכותרפיה 

נייתם לטיפול עומד קיומו של שבר בסיסי, יש לאפשר פסיכואנליטית במטופלים שמאחורי סיבת פ
קיומו של תהליך רגרסיבי משמעותי, וזאת על מנת להגיע לאזור השבר הבסיסי ולאחר מכן לצאת 
ממנו באופן חדש וטוב יותר. מסע טיפולי שכזה דורש מהמטפל להתייצב בטיפול עם עמדה 

בסיסי והעמדה הטיפולית הנדרשת על טיפולית מיוחדת. המאפיינים הקליניים של אזור השבר ה
מנת להגיע אליו הם הנושאים שנתמקד בהם במהלך הסמינר. גישתם של מיכאל באלינט והרולד 

אובייקט ראשוניים, בהם -סירלס לגבי סוגיות אלה דומה, אך גם שונה. באלינט מתכנס לעבר יחסי
אובייקטלית )כמו -אהאינטראקציה עם מטפל והמסגרת הטיפולית מהווים סביבה ראשונית ל

אוויר, מים, אדמה(, ומספקים נוכחות ראשונית הכרחית ומיטיבה; בעוד סירלס נע לכיוון 
התחברות עמוקה של מטפל ומטופל, המצליחים להגיע דרך קשר סימביוטי אמביוולנטי )תלות 

 אמביוולנטי )תלות מיטיבה(.-מערערת( לקשר סימביוטי פרה
י הגישות מרחיבה ומחדדת את המבט על אזור השבר הבסיסי ההשוואה בין הדומה והשונה בשת

ומספקת למטפלים הכרות ראשונית עם הגישה הטיפולית הנדרשת על מנת לעבור את המסע הזה 
 בהצלחה.

 
 
 

 סמינר קליני 
 zor@gmail.comnilly.s(      4534072-054)טל.     נילי שור

 
 סמינר קליני

  hayala@zahav.net.il(     3494303-052,  9998172-04)טל.    אילה הלוי
 
 
 

 שנה ד'
 

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

 

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

 הסמינר יתקיים אחת לחודש לאורך כל השנה.
  

 14.2.23,  24.1.23,  27.12.22  ,29.11.22:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

mailto:sarakolker@gmail.com
mailto:ilanamir284@gmail.com
mailto:nilly.szor@gmail.com
mailto:hayala@zahav.net.il
mailto:ydesheh@gmail.com
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 כתבים קאנוניים על החלום
  itamar_5@zahav.net.il (   4298904-052)טל.    ד"ר איתמר לוי

 

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

 
 
 

 )סמינר בחירה( קריאה בכתבי מלצר 
  rg@gmail.comruths.weinbe(       8633488-005.  )טל  וינברג ירות

 

(. הקורס יעסוק 2004 -1922נקרא בכתביו של דונלד מלצר, תיאורטיקן פוסט קלייניאני )
   מרכזיים בכתביו כגון: שד אסלה, מרחביות הנפש, הקלאוסטרום והזדהות דביקה. במושגים

 
 

 )סמינר בחירה(   פיירברן
  dr.fraenkel@mail.huji.ac   )9407771-050)טל.     ד"ר יהודה פרנקל

 

רונלד פיירברן, פסיכואנליטיקאי סקוטי, מאבות הפסיכואנליזה של יחסי אובייקט.  פיירברן 
השתית את המטאפסיכולוגיה שלו על הנזקקות לקשר כמניע האנושי הראשוני. פיירברן חלק על 

הדחף, וטען כי הסובייקט מונע בנזקקות לקרבה ולקשר מיטיב ולא בצורך של פריקת תיאוריית 
מתח ליבידינלי. הוא שלל את היות ה"איד", ואת ייצר המוות. לשיטתו התינוק האנושי נלד לתוך 
מטריצה שבאופן אינהרנטי אינה מספקת, ועל כן מופנמת, מפוצלת ומודחקת כאובייקט הרע 

האגו אל מול אובייקט זה, המפצל גם אתו, היא הדרמה  הפנימי. ההתמודדות של
האינטרהפסיכית של יחסי אובייקט פנימיים, בהם החלק המעיק, הפוגע והמשפיל הנו הפנמה של 
מציאות חיצונית. על אף היותו באסכולת יחסי אובייקט ובזיקה לקליין חלק עליה בהנחות יסוד 

 הבסיסיות ביותר.
הפסיכואנליזה עקב עמדותיו הרדיקליות למשך עשורים. בנוסף, פיירברן הוקע והודר מבסיס 

 ר, אתגר משמעתי ללמידה של הגותו. בסמינתשפתו הנה קשה לקריאה וכתביו לא תורגמו לעברי
, ומאמרים Psychoanalytic Studies of the Personalityנקרא כמה מאמריי יסוד מתוך  ספרו: 

מאוחרים יותר. ננסה להבין את הרדיקליות  םינוספים. נקרא כמה מאמרים אודותיו מהוג
שבחשיבתו ואת הרלוונטיות שלה תוך כדי הבאת התנסויות קליניות של משתתפי הסמינר. נראה 
היאך חשיבתו מהווה את הבסיס התיאורטי להוגים מאוחרים יותר ובהם: וויניקוט, באלינט, 

 .פסיכולוגיית העצמי ועוד
 

  https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6 הסמינרים:שני טופס לבחירה בין 
 
 
 

 סמינר קליני
  goldstein.sara@gmail.com  (4474258-054  ,7110831-054)טל.    שרה גולדשטיין

 
 קליני סמינר

  naomi09b@gmail.com(    8812809-052,  6818015-08)טל.    נעמי בר
 

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

 
 
 

 ה' שנה
 

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

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי ות אתהמפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלו
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 הסמינר יתקיים אחת לחודש לאורך כל השנה.
  

mailto:itamar_5@zahav.net.il
mailto:ruths.weinberg@gmail.com
mailto:dr.fraenkel@mail.huji.ac
https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6
mailto:goldstein.sara@gmail.com
mailto:naomi09b@gmail.com
mailto:ahuva.barkan@gmail.com
mailto:gihoresh@netvision.net.il


11 

 

 14.2.23,  24.1.23,  27.12.22  ,29.11.22:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 יחסותית, תיאוריית השדה הפסיכואנליטית ומה שביניהןיהגישה ההת
  avinut@netvision.net.il(   4941419-050)טל.   ד"ר אבי נוטקביץ

 
הסמינר יעסוק בעקרונות התיאורטיים של ה"גישה ההתיחסותית" ובהשלכות של אלו ביחס 

העברה נגדית,  –ברה לטכניקה הפסיכואנליטית. נדון בין היתר במהותו של פירוש, במארג הע
באנאקטמנט, בשימוש בסובייקטיביות המודעת והלא מודעת של האנליטיקאי בעבודה האנליטית 

נדון ב"תיאוריית השדה  במקביל,  ובמיוחד נדון בנושא "החשיפה העצמית" של האנליטיקאי. 
 הפסיכואנליטית" בהקשר לדיאדה הטיפולית ובזיקה והתרומה שלה לתיאוריה והטכניקה של

 .הגישה ההתיחסותית ולעבודה הפסיכואנליטית בכלל
 
 
 

 )סמינר בחירה( קריאה בכתבי מלצר 
  ruths.weinberg@gmail.com(       8633488-005.  )טל  וינברג ירות

 

(. הקורס יעסוק 2004 -1922לייניאני )נקרא בכתביו של דונלד מלצר, תיאורטיקן פוסט ק
   מרכזיים בכתביו כגון: שד אסלה, מרחביות הנפש, הקלאוסטרום והזדהות דביקה. במושגים

 
  

 )סמינר בחירה(   פיירברן
  fraenkel@mail.huji.acdr.   )9407771-050)טל.     ד"ר יהודה פרנקל

 

רונלד פיירברן, פסיכואנליטיקאי סקוטי, מאבות הפסיכואנליזה של יחסי אובייקט.  פיירברן 
השתית את המטאפסיכולוגיה שלו על הנזקקות לקשר כמניע האנושי הראשוני. פיירברן חלק על 

בצורך של פריקת תיאוריית הדחף, וטען כי הסובייקט מונע בנזקקות לקרבה ולקשר מיטיב ולא 
מתח ליבידינלי. הוא שלל את היות ה"איד", ואת ייצר המוות. לשיטתו התינוק האנושי נלד לתוך 
מטריצה שבאופן אינהרנטי אינה מספקת, ועל כן מופנמת, מפוצלת ומודחקת כאובייקט הרע 
הפנימי. ההתמודדות של האגו אל מול אובייקט זה, המפצל גם אתו, היא הדרמה 

יכית של יחסי אובייקט פנימיים, בהם החלק המעיק, הפוגע והמשפיל הנו הפנמה של האינטרהפס
אובייקט ובזיקה לקליין חלק עליה בהנחות יסוד  יחסימציאות חיצונית. על אף היותו באסכולת 

 הבסיסיות ביותר.
פיירברן הוקע והודר מבסיס הפסיכואנליזה עקב עמדותיו הרדיקליות למשך עשורים. בנוסף, 

 ר, אתגר משמעתי ללמידה של הגותו. בסמינתו הנה קשה לקריאה וכתביו לא תורגמו לעברישפת
, ומאמרים Psychoanalytic Studies of the Personalityנקרא כמה מאמריי יסוד מתוך  ספרו: 

מאוחרים יותר. ננסה להבין את הרדיקליות  םנוספים. נקרא כמה מאמרים אודותיו מהוגי
ונטיות שלה תוך כדי הבאת התנסויות קליניות של משתתפי הסמינר. נראה שבחשיבתו ואת הרלו

היאך חשיבתו מהווה את הבסיס התיאורטי להוגים מאוחרים יותר ובהם: וויניקוט, באלינט, 
 .פסיכולוגיית העצמי ועוד

 
  rms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6https://foטופס לבחירה בין הסמינרים: 

 
 
 

 סמינר קליני
  razhamutal@gmail.com  (6486068-03)טל.     שילוח-חמוטל רז

 
 סמינר קליני

 l.comdaphke@gmai(    7459557-050,   6510778-02)טל.   דפנה איתן
 

  

mailto:avinut@netvision.net.il
mailto:ruths.weinberg@gmail.com
mailto:dr.fraenkel@mail.huji.ac
https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6
mailto:razhamutal@gmail.com
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 סמסטר שני 
 
 
 

 שנה א'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  hananhe@gmail.com(    3740429-052)טל.   חנן הלר

 

,  20.6.23,  6.6.23,  9.5.23,  18.4.23,  28.3.23,  14.3.23  תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
11.7.23 

 
 
 

 (המשולב,  פתוח לכולםלמסלול )  תצפית בתינוק
    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל

 ehud.wolpe@gmail.com     ( 8335188-052)טל.    האודי וולפ
 

  , 4.7.23,  27.6.23,  13.6.23,  16.5.23  ,2.5.23,  4.4.23,  21.3.23 תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
 )מפגש כפול( 18.7.23

 
 
 

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

 

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

הטיפול נקרא בעיקר את המאמרים המופיעים בקובץ  הסמינרבמסגרת   .בסמינרתתפים של המש
תיאורי מקרה של  לשלושה, ונתייחס 2002, עם עובד בעריכת עמנואל ברמן ,הפסיכואנליטי

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

 
 
 

  סמינר קליני לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה
 hana.wakstein@gmail.com(       4947367-054.  )טל  חנה וקשטיין

 

דיונים והרגשות סביב הסוגיות השונות של המעבר , למחשבות בסמינר נפתח מרחב 
 לאנליזה.  מפסיכותרפיה

לתהליכים שמתרחשים  אורטיים שנכתבו בנושא ובחוויות האישיות בהתיחס ינעזר בחומרים ת
  .בשלב הזה

 
 
 

  (1923-1914גיבוש וחידוש ) פסיכולוגיה: 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 -נים של ביסוס הפסיכואנליזה. מחד התגבשה בהן המטאהמאוחרות, ש

הפסיכולוגית של הנפש, התפתחותה ותפקודה( ומאידך התחוללו שינויים ותיקונים מרחיקי לכת 
במודלים שעוצבו בתקופה הקודמת. נתחיל את הסקירה מהמאמר "על הנרקיסיות" ונסיים אותה 

את גישתו הייחודית של פרויד לחקר הנפש ואת נכונותו לעדכן ב"אני והסתמי". נוכל לבדוק 
 ולפתח את המודלים התיאורטיים שיצר לאור ממצאיו הקליניים.

 
 
 

 )סדנת חובה( אתיקה בפסיכואנליזה
 

 .20:15-15:15בשעות  25.7.23 -וב 20:30-17:30בשעות  18.7.23 -הסדנה תתקיים ב
  .פרטים נוספים יימסרו בהמשך

 

mailto:hananhe@gmail.com
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:ehud.wolpe@gmail.com
mailto:Itamar.lurie@gmail.com
mailto:hana.wakstein@gmail.com
mailto:shmuelerlich@gmail.com
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 שנה ב'
 
 תהוות הפסיכואנליטיקאי ה

  ruthzac53@gmail.com (3357108-052 ,6021433-03)טל.    רות זכרין
 

,  20.6.23,  6.6.23,  9.5.23,  18.4.23,  28.3.23,  14.3.23:  תאריכי המפגשים בסמסטר השני
11.7.23 

 
 
 

   המשולבהשלמה למתמחים במסלול   –ה עם ילדים: המבט הקלייניאני  פסיכואנליז
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050)טל.     הוגו גולדיוק

 

מבינה כמה ממושגי היסוד המלווים  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
 

 4.7.23,   27.6.23,  13.6.23,  16.5.23,  2.5.23,  4.4.23,  21.3.23תאריכי המפגשים:  
 
 
 

 ממשיכי קליין
  yaelkhenin@gmail.com (6021172-03)טל.     יעל חנין

  

החשיבה הקלייניאנית שמתחילה בכתביה של מלאני קליין המשיכה להתפתח ולהעמיק בשני 
 פרדה: המישורים השלובים זה בזה ואינם ניתנים ל

מודעת, -הרחבה ופיתוח של מושגים מרכזיים כגון הפנטסיה הלאמישור תיאורטי בו יש 
ומישור של פיתוח  ,אובייקטים פנימיים, הסיטואציה האדיפלית, הזדהות השלכתית וכדומה

והבנת הקשיים הנובעים מהטכניקה האנליטית. במישור זה נוצרו פיתוחים תיאורטיים של 
בהם הפחד מפני שינוי ואימת הכאב הנפשי כותבים קלייניאניים שנבעו מהתמודדות באזורי נפש 

גורמים לעצירה באנליזה ולעיתים אף לסיומה. מאמרים כמו "המטופל שקשה להגיע אליו" של 
" של חנה סגל, On the clinical usefulness of the concept of the death instinctבטי ג'וזף, "

 ם בלבוליים של הרברט רוזנפלדמצבימושג ה"מסתורים הנפשיים" של ג'ון שטיינר, הכתיבה על 
 שהעמיקו והעשירו לעין ערוך את החשיבה האנליטית. ,ועוד מאמרים רבים אחרים

מתוך דגש על יחסי ההעברה  ,בקורס נקרא חלק קטן מכתיבה עשירה זו של ממשיכי קליין
מודעים המתרחשים בשעה ובניית הפירוש מתוך -וההעברה הנגדית, ההקשבה לתהליכים הלא

 שבה זו.הק
 
 
 

 חלומות המטופל וחלומות המטפל
   daphna.eran@gmail.com   (  4000445-052 .)טל  דפנה ערן

 

"מי שפילס דרכו בשביל צר ולפתע הגיע לגבעה שממנה מתפצלות הדרכים ומחזה מבטיח נגלה 
הות קמעה ולשקול לאן יפנה תחילה, תחושה מעין זו אני חש עתה משתגברתי רשאי לש לנגד עיניו,

 .6.8.1899-כך כותב פרויד לפליס במכתב מ. על פרוש ראשון של חלום"
 ביחד נתעה ביער האפל של החלומות, הנוף יתגלה, ושוב יוסתר, ונשאל לאן נפנה עתה.  

 ימינו.יעסוק בהתפתחות החשיבה על חלומות מפרויד ועד  הסמינר
 מן העבודה הטיפולית שלכם. עור שאחריו נעסוק בחומר קליני הכולל חלום,יובש נקרא  מאמר,

 
 
 

 סמינר קליני
 smadarstei@gmail.com(    7989065-050,  5609245-03)טל.     סמדר שטיינבוק

 
 

 סמינר קליני
  talbymichal@gmail.com(   5701360-050,  4603145-077)טל.     מיכל טלבי אברבנאל

 
 
 

mailto:ruthzac53@gmail.com
mailto:hgoldiuk@gmail.com
mailto:yaelkhenin@gmail.com
mailto:daphna.eran@gmail.com
mailto:smadarstei@gmail.com
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 שנה ג'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  hadasre@gmail.com(   2993342-052)טל.     עינת-הדס רייזפלד

 

 11.7.23,  13.6.23,  9.5.23,  4.4.23,  14.3.23:  תאריכי המפגשים בסמסטר השני
 
 
 

  היסודות הפילוסופיים והתיאורטיים של פסיכולוגיית העצמי -היינץ קוהוט
  igrahabi@gmail.com(    5273211-052)טל.    איריס גבריאלי רחבי

 

בסמינר נכיר את היסודות הפילוסופיים של פסיכולוגיית העצמי ואת הנגזרות התיאורטיות 
 והפרקטיות הנובעות מהם.

נלמד כמה ממושגי הציר של התיאוריה ובאמצעותם נעסוק בתפיסת ההתפתחות הנורמלית 
לוגית, המרחב הטראנספרנסיאלי, האתיקה והאסתטיקה של המפגש הפסיכואנליטי על פי והפתו

 משנה זאת.
 
 
 

 (1967לאזורים פסיכוטיים בנפש )ביון,  להקשיב – מצבים מנטליים ראשוניים
  anattomer@013.net.il(    4633692-054,   6410742-03)טל.    ענת שומן

 

בסמינר נעסוק בהקשבתנו היומיומית לקצוות הפרימיטיביים של החוויה, מחוזות פנימיים 
שם, "חורים" בהוויה, מקומות בלתי מעוכלים ובלתי מיוצגים -מוצפים בחרדה ראשונית חסרת

ילה. בנפש, שבהם טרם התהוותה שפה המתמירה את החוויה החושית לצורה, מחשבה או מ
בהעדרה מתהוות אופנויות של שפה נפשית ארכאית המתגלות ביחסי ההעברה, בחלימה, בגוף, 

 בדפוסי המיניות ובחויות עצמי של ריקות והיעדר משמעות. 
בשיעורים נקשיב לוריאציות ארכאיות של השפה הנפשית וננסה להבחין באופנויות פרימיטיביות 

קט, אשר מדלדלות את הנפש ומרוקנות את החוויה אוביי-של החזקה עצמית, הכלה והתייחסות
מחיוניותה. מתוך כך נחשוב על "שפה שנוגעת", אופנויות נוכחות ופירוש המקדמות תהליכי 
מנטליזציה והפנמה של פונקציות החזקה והכלה, מצע להתפתחות היכולת לחשוב ולחלום, 

 להתמלאות החוויה בממשות ובחיות. 
 
 
 

 סמינר קליני
      meirstei@gmail.com     (8228601-050)טל.  טיינבוקד"ר מאיר ש

 
 סמינר קליני

  @gmail.comtriestjudith(     5408895-03)טל.     יהודית טריאסט
 
 
 

 שנה ד'
 

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

 

 11.7.23,  13.6.23,  9.5.23,  4.4.23,  14.3.23תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 ביון
   robbyschonberger@gmail.com  (3527830-052,  5718423-03)טל.     גררובי שונבר

 

אחרי למידה של מושגי היסוד בהגותו של ביון, נרחיב ונעמיק בחשיבתו ובתפיסה התיאורטית 
וחרת שלו. ננסה להעמיק במושגים שהוא עשה בהם והקלינית לאור התיאוריה האפיסטמית המא

  שימוש, בתפיסה התיאורטית שמושגים אלה קידמו וביישומים הקליניים של התיאוריה שלו.

mailto:hadasre@gmail.com
mailto:igrahabi@gmail.com
mailto:anattomer@013.net.il
mailto:meirstei@gmail.com
mailto:triestjudith@gmail.com
mailto:ydesheh@gmail.com
mailto:robbyschonberger@gmail.com
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 )סמינר בחירה( טראומה נפשית מוקדמת ודיסוציאציה: שפת ההעדר ושפת הרוך

 hayutag@gmail.com   (3496032-052,  5661510-03)טל.   חיותה גורביץ
 

בתחילת החיים, הנפש הרכה תלויה להתקיימותה בסביבה התקינה למימוש הפוטנציות המולדות 
היעדר טראומטי של סביבה טובה דיה כופה על העצמי המתהווה להתאים את עצמו ולהגיב   שלה.

על ידי דיסוציאציה הישרדותית,  –ל חלקי עצמי, דהיינו להיעדר החיצוני תוך ניתוק מאויים ש
הדיסוציאציה ההישרדותית  .היא הטראומה הנפשיתשהיא הרישום התוך נפשי של הטראומה. 

היא מהווה לא מודע לא מודחק, מונעת על ידי עקרון החזרה  ;מוטבעת בנפש שמתארגנת סביבה
 יזציה. הכפייתית )ולא על ידי עקרון העונג( ונטולת סימבול

להנחה זו השלכות מהותיות על הבנת העצמי ועל התפתחותו, על המשגת הפסיכופתולוגיה 
 והפגיעות הנפשיות המוקדמות, וכן על הקליניקה הטיפולית.

אנליטיים של פרויד, -שורשי תפישה זו של הנפש בחשיבה הפסיכואנליטית מצויים בכתבים הפרה
ותם של בלינט, גנטריפ, פירברן, ויניקוט, וקוהוט. בכתביו של פרנצי, ופיתוחם מוכר לנו מהג

בקורפוס התיאורטי המרכזי, לעומת זאת, מושג הטראומה נדחק לשוליים והדיסוציאציה נמחקה 
 מהמילון הפסיכואנליטי. 

ל הטראומה ההתפתחותית המוקדמת ש בשנים האחרונות ישנם ניסיונות לתיאורטיזציה מחודשת
נפשיות מוקדמות. כל תיאורטיקן בדרכו מחפש לעגן הנחה  והדיסוציאציה כבסיס לפגיעות

פרדיגמטית זו בזרמים השונים של התיאוריה הפסיכואנליטית תוך בדיקת ההשלכות הקליניות 
 שלה.

בסמינר נפתח בקטעים מה"יומן הקליני" של פרנצי, שהקדים את זמנו בתיאורטיזציה של 
מע ממנה לגבי הטיפול במצבים ההתפתחות הנפשית על פי הנחות אלו, ובהכרת המשת

דיסוציאטיביים. נמשיך ונדון במאמרים עכשוויים הממשיכים ומפתחים תפישה זו )ברומברג, 
אוגדן, וויליאמס, גרוטשטיין, בוטלה ובוטלה, רוסיון( וכן במאמרים שעוסקים בהשלכות 

 .הקליניות של הכרה בדיסוציאציה ההישרדותית כבסיס לפגיעה הנפשית

 
 

 )סמינר בחירה(  : שפת האהבה & שפת השנאהפרוורסיה

  nogabadanes@gmail.com     (2575431-054 ,9622560-03 טל.)    נגה בדנס
  

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

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

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

 הפכו לאבני דרך בחשיבה הפסיכואנליטית מפרויד ואילך.
 בפרווסיה מעולם לא הייתה אהבה, האמנם?יש הטוענים ש

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

 ?בכלל המקרים עלינו להתייחס אל הפרווסיה כאל סמפום? כאל פתולוגיה
בשאלות קונטראוורסיאליות אלו ועוד, הסמינר ינסה לחשוב תוך קריאה בטקסטים עדכניים 

 מלווים בדוגמאות שיובאו עיי משתתפי הסמינר.
 

  https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6הסמינרים: שני טופס לבחירה בין 
 
 
 

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

 
 סמינר קליני
  anatpalgi@gmail.com (  5229111-054,   5400089-03)טל.    הקר-ד"ר ענת פלגי

 
 ליניסמינר ק

  doritbarnea@gmail.com (   2570846-052,  6438496-03)טל.    דורית ברנע
  

mailto:hayutag@gmail.com
mailto:nogabadanes@gmail.com
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 שנה ה'
 

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

 

 11.7.23,  13.6.23,  9.5.23,  4.4.23,  14.3.23תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 קוהוט והטיפול הנפשי על פי גישת פסיכולוגית העצמי

  guyorr5@gmail.com   (  3335506-052,   6205054-03)טל.     גיא אורד"ר 
  

בהם  –נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי  בסמינר
תפקידה של האמפתיה, צורות והתמרות של נרקיסיזם, העברות זולתעצמי, תסכול אופטימלי 

כשהדגש יהיה על הבנת  –ית העצמי להגנה ולהתנגדות ועוד והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגי
  התרומה האפשרית שיש לגישה זו בעבודה הקלינית.

 
 
 

 )סמינר בחירה( טראומה נפשית מוקדמת ודיסוציאציה: שפת ההעדר ושפת הרוך

 hayutag@gmail.com    (3496032-052,  5661510-03)טל.   חיותה גורביץ
 

בתחילת החיים, הנפש הרכה תלויה להתקיימותה בסביבה התקינה למימוש הפוטנציות המולדות 
שלה. היעדר טראומטי של סביבה טובה דיה כופה על העצמי המתהווה להתאים את עצמו ולהגיב 

על ידי דיסוציאציה הישרדותית,  –להיעדר החיצוני תוך ניתוק מאויים של חלקי עצמי, דהיינו 
הדיסוציאציה ההישרדותית  .היא הטראומה הנפשיתשהיא הרישום התוך נפשי של הטראומה. 

היא מהווה לא מודע לא מודחק, מונעת על ידי עקרון החזרה  ;מוטבעת בנפש שמתארגנת סביבה
 הכפייתית )ולא על ידי עקרון העונג( ונטולת סימבוליזציה. 

ת מהותיות על הבנת העצמי ועל התפתחותו, על המשגת הפסיכופתולוגיה להנחה זו השלכו
 והפגיעות הנפשיות המוקדמות, וכן על הקליניקה הטיפולית.

אנליטיים של פרויד, -שורשי תפישה זו של הנפש בחשיבה הפסיכואנליטית מצויים בכתבים הפרה
פירברן, ויניקוט, וקוהוט. בכתביו של פרנצי, ופיתוחם מוכר לנו מהגותם של בלינט, גנטריפ, 

בקורפוס התיאורטי המרכזי, לעומת זאת, מושג הטראומה נדחק לשוליים והדיסוציאציה נמחקה 
 מהמילון הפסיכואנליטי. 

בשנים האחרונות ישנם ניסיונות לתיאורטיזציה מחודשת של הטראומה ההתפתחותית המוקדמת 
אורטיקן בדרכו מחפש לעגן הנחה והדיסוציאציה כבסיס לפגיעות נפשיות מוקדמות. כל תי

פרדיגמטית זו בזרמים השונים של התיאוריה הפסיכואנליטית תוך בדיקת ההשלכות הקליניות 
 שלה.

בסמינר נפתח בקטעים מה"יומן הקליני" של פרנצי, שהקדים את זמנו בתיאורטיזציה של 
צבים ההתפתחות הנפשית על פי הנחות אלו, ובהכרת המשתמע ממנה לגבי הטיפול במ

דיסוציאטיביים. נמשיך ונדון במאמרים עכשוויים הממשיכים ומפתחים תפישה זו )ברומברג, 
אוגדן, וויליאמס, גרוטשטיין, בוטלה ובוטלה, רוסיון( וכן במאמרים שעוסקים בהשלכות 

 .הקליניות של הכרה בדיסוציאציה ההישרדותית כבסיס לפגיעה הנפשית

 
 

 )סמינר בחירה(  הפרוורסיה: שפת האהבה & שפת השנא

  nogabadanes@gmail.com(   2575431-054 ,9622560-03  )טל.   נגה בדנס
  

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

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

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

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

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

 בכלל המקרים עלינו להתייחס אל הפרווסיה כאל סמפום? כאל פתולוגיה?

mailto:gihoresh@netvision.net.il
mailto:guyorr5@gmail.com
mailto:hayutag@gmail.com
mailto:nogabadanes@gmail.com
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בשאלות קונטראוורסיאליות אלו ועוד, הסמינר ינסה לחשוב תוך קריאה בטקסטים עדכניים 
 מלווים בדוגמאות שיובאו עיי משתתפי הסמינר.

 
  https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6טופס לבחירה בין הסמינרים: 

 
 
 

 סמינר קליני
  ornaalbeck@gmail.com (  2236116-052,  6440116-03)טל.    אלבקארנה 

 
 סמינר קליני

  omylbaruch@gmail.c (  7416680-054,  5636083-02 )טל.    יעל ברוך
 

  

https://forms.gle/e24bs8qrGz4xKY6u6
mailto:ornaalbeck@gmail.com
mailto:ylbaruch@gmail.com
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 .סדנאות

 
 

 סדנאות בירושלים
 
 
 מודעת אצל שייקספיר-לויים של הפנטסיה הלאגי

   urifleishman@gmail.com(     5954322-054,   6235401-02)טל.   אורי פליישמן
  

 ְלאוהבים ְוִלְמטורפים
 יון יוצרמוח קודח ודמ

 מלא ְבכוונה אך לא, צורות
הבנה  ,המשוגע. נתפס בַּ

 שלושתם, המשורר והאוהב
 .בנויים ונֹוָצקים רק מדמיון

 אחד רואה שדים יותר מכפי
גיהינום  .זה המשוגע. שיש בַּ
 שָטרּוף ממ, חולה האהבה

 רואה בפֵני צועניה, כמותו
 ,עיֵני המשורר. הדר מלכה

 קופצות, מתגלגלות באש תזזית
 מֶארץ ִלְשחקים וִמְשחקים

ָארץ שוב  וכשם שהדמיון. לַּ
 נותן בשר וגוף חי ִלדברים

 העט של המשורר, שלא נודעו
 מעניקה, לשה להם צורה

 כלום שנולד מן האוויר-ללא
 .שם ודמות, מקום וכתובת

 
 (תרגם דורי פרנס)

The lunatic, the lover and the poet 

Are of imagination all compact: 

One sees more devils than vast hell can 

hold, 

That is, the madman; the lover, all as 

frantic, 

Sees Helen's beauty in a brow of Egypt: 

The poet's eye, in a fine frenzy rolling, 

Doth glance from heaven to earth, from 

earth to heaven; 

And, as imagination bodies forth 

The forms of things unknown, the poet's 

pen 

Turns them to shapes and gives to airy 

nothing 

A local habitation and a name. 

 לאוהב ולמשורר, למטורף". חלום ליל קיץ"דברים אלו שם שייקספיר בפיו של תזאוס במחזה 
מודעת של המטופל -לכי הפנטסיה הלאניתן להוסיף גם את האנליטיקאי אשר עוקב אחר מה

זו נקודת המוצא לסדנה אשר תחל בסקירה של היבטים . באנליזה ומסייע במציאת מלים עבורם
 (. אייזקס, קליין, פרויד)מודעת -מרכזיים של הפנטסיה הלא

פרי הדמיון של , אלא להמלט, הפירוש האדיפלי הראשון של פרויד לא היה למטופל בשר ודם
שיריו ובסונטות שכתב ישנם ביטויים המלמדים על כך ששייקספיר הבחין , מחזותיוב. שייקספיר

מחזות , נקרא קטעים קצרים מיצירותיו. מודע באופן בלתי אמצעי כמעט-בתופעות מן הלא
: נהנה מיופיים ומן החיבורים בינם לבין רעיונות פסיכואנליטיים אותם הם ממחישים, וסונטות

אהבה ועוד , ההתמודדות עם החלוף, ים אחדים של האובייקט הטובהיבט, מודעת-הפנטסיה הלא
", הסופה"אומר פרוספרו במחזה ", חומר שממנו עשויים החלומות"אנו . ככל שיאפשר הזמן

נשתמש בדוגמאות של המשתתפים מאנליזות כדי לבחון . באופן שמתחבר להתנסויותינו באנליזות
 .את הרעיונות שיועלו

(, Martin S. Bergmann)כרות עם ספריו של מרטין ברגמן יוך ההרעיון לסדנה עלה מת
הקריאה . מודע במחזות שייקספיר ובסונטות-על הלא, בין השאר, שכתב יורקי-ניו אנליטיקאי

מודעות שיעניינו -תיעשה בעברית ובאנגלית משום שבתרגומים אובד חלק מהמשמעויות הלא
 .  אותנו

 

 תאריכיםב בשבתות בירושליםתתקיים בבית החברה ו מתמחים וחברים 15-פתוחה להסדנה 
  .14:30-09:30בשעות    10.6.23 ,  13.5.23

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/ofWiaVD1H8R9ir658 קישור להרשמה:
 
 
 

  

mailto:urifleishman@gmail.com
https://forms.gle/ofWiaVD1H8R9ir658
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 ות טראומה מינית מתמשכת בילדותמחשבות על פסיכואנליזה לנפגע
  oritleibo@gmail.com (   6433274-052)טל.     אורית ליבוביץ

 

המתח שבין מציאות ופנטזיה מלווה את הפסיכואנליזה כבר מימיה הראשונים, ביחסה לנפש 
 ט. בכלל ולטראומה נפשית בפר

פרסם פרויד במאמרו "האטיולוגיה של ההיסטריה" מודל מהפכני )"מודל הפיתוי"( בו  1986בשנת 
טען כי טראומה מינית מוקדמת היא העומדת בבסיס ההגנות המובילות ליצירת סימפטומים, וכי 
"ביסוד כל מקרה היסטריה מונח אירוע אחד או כמה אירועים של התנסות מינית טרם זמנה, 

( 1932השייכים לשנים המוקדמות ביותר של הילדות". בהמשך חזר בו ממודל זה וטען ) אירועים
כי המקור לסימפטומים נפשיים נובע מהתרחשויות תוך נפשיות ובפרט פנטזיות אדיפליות סביב 

מעבר זה של פרויד מ"מודל הפיתוי" ל"מודל המשאלה" מהווה  גילוי עריות )"מודל המשאלה"(.
כותבים  פסיכואנליטי.ההתייחסות לפגיעה מינית בילדות במסגרת הטיפול את הבסיס לשאלת ה

 רבים חלוקים בנושא מאז ועד היום.
נעסוק בשאלה האם, ובאיזה אופן, מתייחד הטיפול הפסיכואנליטי במקרים בהם מטופלות  הבסדנ

  aggressionוהמילה תוקפנות  validationהמילה תוקף  עברו פגיעה מינית מתמשכת בילדות.
נתבונן על ציר התוקף וציר התוקפנות כשני צירים  הבסדנ  ;רשונובעות  בעברית מאותו הש

נתייחס גם לסוגיות של רגרסיה, גבולות  מרכזיים דרכם ניתן ללמוד על הייחוד של טיפול בנפגעות.
מתוך אמונה כי ידע, הבנה ומחשבה על הדינמיקה של התעללות מינית בילדות  ופגיעה עצמית.

 ים לעזור במיפוי ובהתמודדות עם אזורים מועדים לכישלון באנליזות כאלה. יכול
דנה אמיר,  ,נקרא מאמרים של כותבים שהתייחסו מפורשות לנושא )פרויד, פרנצי, דייויס ופרואלי

נועה בר חיים( לצד מאמרים קלאסיים והרלוונטיות שלהם לנושא )ויניקוט, בולאס( ונעבוד עם 
 וינייטות קליניות.

 

ותתקיים בבית החברה בירושלים ם, חברים ומתמחים עם עדיפות למתמחי 15-פתוחה ל הסדנה
 .15:00-10:00בשעות   3.6.23,  29.4.23בתאריכים  בימי שבת 

 

 למתמחים המשתתפים בה תוכר כחצי סדנה.
 

 /nDvPKgikkycQqPez9https://forms.gleקישור להרשמה:  
 
 
 

 בתל אביב והמרכזסדנאות 
 
 

 מהפכה בתולדות הרעיונות על מצב האדם: זולתעצמי פסיכולוגיית –פסיכולוגיית העצמי 
  raanankulka@gmail.com     (5336157-02)טל.     רענן קולקה

 

ית העצמי הישראלית מבססת במרחב האסכולה הבינלאומית עמדה ייחודית ההולכת פסיכולוגי
התפתחות . פסיכולוגיית זולתעצמי –וצוברת עניין ומוניטין בתולדות הרעיון הקוהוטיאני 

והיא מציבה לצד הבנת , אבולוציונית זו הולכת והופכת ליצירה ייחודית בנוף האסכולה כולה
 .תודעה מותמרת, יפוח תודעה טיפולית ייחודיתהאדם המטופל את המטרה של ט

התמרה הינה מושג המתכוון להשגתה של עמדה תודעתית שהיא גם אתית וגם אונתולוגית 
תודעה שכזו מזמינה להתפתחות נרקיסית . הפורׁשת מן האחיזה בעצמי למשוקעות מלאה בזולת

  .  אישית-גבוהה החורגת מן העצמי האישי לעבר מעמד של עצמיות על
אמפתיה היא מצב תודעה מותמרת הניתנת לטיפוח ולשכלול עד למימושה כמצב חופשי קבוע של 

 . הנפש והרוח האנושית והיא מוצעת כעמדת היסוד הטיפולית של הפסיכואנליזה
ועל תרגול התמרה דרך , אחד לפני כל מפגש, הסדנה תתבסס על קריאה מוקדמת של שני מאמרים

 . מנחה הסדנה, ליניים מהקליניקה של רענןקריאה צמודה של מומנטים ק
את שני מפגשי הסדנה תלווינה כמה פניני שירה עברית ועולמית על התמרת התודעה מאחיזה 

 . עצמיותהאישי להתמוססות לאלטרואיזם מלא של  עצמינרקיסית טבעית באנוכיות ה
 

אביב -בתלהסדנה התמלאה וסגורה להרשמה של משתתפים נוספים.  תתקיים בבית החברה 
 .22:00-17:00בשעות   9.8.22,   2.8.22בתאריכים 

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 
 
 

  

mailto:oritleibo@gmail.com
https://forms.gle/nDvPKgikkycQqPez9
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 צעדים בפסיכואנליזה הצרפתית ומחשבות עכשוויות על מושג הדחף
  m.sidilevy@gmail.com(    5514126-052)טל.  לוי-מיכאל סידי

 

בין מאפייניה של הפסיכואנליזה הצרפתית ניתן להזכיר את הדיאלוג המתמיד עם כתיבתו של 
פרויד, עיסוק רב בתיאוריה ובממד המיני של הנפש והתבוננות אסתטית המשתקפת לעיתים 

וח. כדי בכתיבה עצמה. מהזווית הישראלית נוטה גישה זו להיתפס כמסקרנת אך זרה וקשה לפיענ
לנסות להתגבר על המחסום התרבותי חשבתי להציע היכרות עם כתיבתם של מספר 

 תיאורטיקנים. 
(. גרין כתב הרבה לאורך André Greenבסדנה יוקדש תחילה זמן לתפיסתו של אנדרה גרין )

-אולם סימן היכר לחשיבתו הינו ניסיונו להטמיע התפתחויות תיאורטיות וקליניות פוסט ,השנים
פסיכולוגיה הפרוידיאנית מחד, והצבעתו החוזרת על הנטייה הרדוקטיבית של -ידיאניות במטאפרו

פרוידיאנית ביחס למקורות מנגד. כך שמבחינתו אין מנוס אלא ליצור מפגש בין -הגישות הפוסט
הישן לחדש אם רוצים לעשות צדק למהות החשיבה הפסיכואנליטית. נכיר את התייחסותו 

ף ואובייקט, את רגישותו ל"שגעון הפרטי" כביטוי של ארוס, וכך גם מושג הדיאלקטית לצמד דח
התהליכים השלישוניים, העמדה הפובית המרכזית )כהסבר לפגיעה בחשיבה האסוציאטיבית(, 

אובייקטליזציה )בזיקה לדחף החיים ולדחף המוות(, ואפיונים -פונקציות האובייקטליזציה והדא
 ר בעקבות המאמר על האם המתה(. של מלאכת השלילי )המוכרת בעיק

( לאמץ את Benno Rosenbergלאחר מכן נעבור להצעתו היצירתית והרדיקאלית של בנו רוזנברג )
תיאוריית הדחפים האחרונה של פרויד, כלומר להכיר בהגדרה החיובית של דחף המוות, תרומתו 

ים הפרוידיאניים בהבניה הנפשית. נראה שחתירתו לקוהרנטיות פנימית בקריאה של הטקסט
מעניקה חיים חדשים למושגים ישנים כגון מזוכיזם, פיצול, השלכה, שלילה. המאמר על עבודת 

 Jeanדוגמה יפה לכך. נקרא איך לפלאנש ) מהווה –של פרויד שהוזנח  מושג –המלנכוליה 

Laplanche ,מתייחס לדחף המוות כאופנות של הדחף המיני שלא עבר קשירה נפשית )
מודע של האחר. בהמשך, בהתאם לזמן שנשאר, נתייחס -ו, מקור הדחף נמצא בלאכשמבחינת

)בין  René Roussillonלגישות אלטרנטיביות, משלימות או סותרות, שהציעו תיאורטיקנים כגון 
)הגנאלוגיה  Florence Guignard -)האדיפוס של הסתמי(, ו Sàra Botellaדחף לסובייקטיביות(, 

 של הדחפים(.
 

תאריכים: ב, , ותתקיים בבית החברה בתל אביב בימי ד'מתמחים וחברים 15-לפתוחה סדנה ה
16.11.22,  23.11.22,  7.12.22,  14.12.22,  28.12.22,  4.1.23,  11.1.23 ,1.2.23 , 8.2.23  ,15.2.23  

 . 22:00-20:00בשעות 
 

 https://forms.gle/bhtqthvvP1SUKwdR9קישור להרשמה:  
 
 
 

 חומר למחשבה –ספרות ופסיכואנליזה: מבע משולב
  gigi_@netvision.net.il    (5453024-054)טל.    חגית אהרוני

 

שעוסקת במפגש בין ספרות  אחרי הפסקה לא קצרה אני שמחה להזמין שוב לסדנה
 לפסיכואנליזה. 

פסיכואנליזה ושיטוט לבסדרת המפגשים שנקיים אני מבקשת להציע מבט רב כיווני בין ספרות 
בין שתי מתודות אלו שמקיימות ביניהן יחסים עשירים ומורכבים. נקודת המוצא שלנו תהיה 

קליניות. הקורס יתבסס על  הטקסט הספרותי וממנו נצא לתיאוריה הפסיכואנליטית ולדוגמאות
כרות עם מושגים בתורת הספרות ומפגש בין אלה לבין תיאוריות יקריאה בכמה יצירות ספרות, ה

פסיכואנליטיות. אני מקווה שהפואטיקה, הרטוריקה והתכנים הספרותיים יעשירו ויעמיקו את 
הקריאה, החשיבה  ההבנה והחוויה הפסיכולוגית שלנו. יותר מכול אני מקווה שנמצא הנאה בעצם

 המשותפת והשיחה.
נקיים שלושה מפגשים כפולים )שני שיעורים רצופים בכל מפגש( ונעסוק בהם ביצירות ספרותיות 
ובטקסטים פסיכואנליטיים. את רשימת היצירות והמלצות הקריאה הנוספות אפרסם בתחילת 

 השנה.
, ותתקיים בבית שולב'בסדנאות 'מבע מ בעבר שלא השתתפו מתמחים וחבריםל הסדנה פתוחה

 .21:30-18:00בשעות   29.3.23,   22.2.23,  25.1.23אביב בימי ד' בתאריכים  -החברה בתל
 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/DjzLAeXnqXvpQRQC7 קישור להרשמה:
 
 

  

mailto:m.sidilevy@gmail.com
https://forms.gle/bhtqthvvP1SUKwdR9
mailto:gigi_@netvision.net.il
https://forms.gle/DjzLAeXnqXvpQRQC7
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 על נרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול  , ׳?אנליזנד/ל כך להיות מטופל׳למה קשה כ
      shitritsharon@gmail.com(      2641446-052)טל.   ד״ר שרון שטרית

  

מדוע ? מה קשה כל כך להיות מטופלל. אנליזה מפגישה אותנו ביתר שאת עם הקושי להיות מטופל
 ?נזקקותנו ופגיעותנו, על  מגבלותינו, לדעת את נפשנו, קשה לנו לפגוש את עצמנו

הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ( של הנוירוטים)נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית …״
כלומר של , הנרקיסיזם של הנוירוטים. 1914אומר פרויד ב׳הצגת הנרקיסיזם׳ , ההשפעה עליהם״

לרבות ההשפעה של , בונה שריון מפני ההשפעה של האחר, מציב מחסום ,כולנו
 .אנליזה ומהווה את אחד הכוחות העקשניים ביותר שמנהלים מאבק בטיפול/האנליטיקאי

בסדנה . נוכחותו של הנרקיסיזם דומיננטית בתרבות העכשווית ובזיקה ישירה גם בקליניקה
 של פעולתו אופן את נכיר. אנליזנד דרך הפריזמה של הנרקיסיזם/פלנחקור את הקושי להיות מטו

את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל , בנפש הנרקיסיזם
מפני מה , מה מפתה, נבחן מה מושך בנרקיסיזם. ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו והלא מודע שלו

  .הוא מגן ומה המחירים הכרוכים בהיענות לו
, נתייחס לאופנים בהם נוכח הנרקיסיזם בהכשרה הפסיכואנליטית ועשוי להוות הפרעה, כמו כן

 .בעבודה האנליטית, לעתים בלתי נמנעת
 .  שטיינר ואנדרה גרין, קוהוט, נקרא בכתביהם של פרויד

 

 אביב-בתלותתקיים בבית החברה  ,חברים ומתמחים עם עדיפות למתמחים 12-להסדנה פתוחה 
-20:00בשעות  25.7.23, 18.7.23,  28.2.23  ;17:00-13:00בשעה   21.2.23בתאריכים ' בימי ג
15:15. 

 

 .כחצי סדנה, ניתן להירשם לכל הסדנה או לחלקה הראשון
 

 https://forms.gle/oTbF3VwwLi1nv4XV8 קישור להרשמה:
 
 
 

 ט  מהיבט רוחני של הפילוסופיה של הבודהיזם ויניקווקריאה ב
  mikifa@netvision.net.il    ( 6629262-054 .)טל  מיקי פטרן

 

נפגוש את  ההיבט הרוחני במשנתו של ויניקוט דרך חיבור עם הפילוסופיה של הבודהיזם. 
הרוחנית העמוקה של ויניקוט משתקפת בתנועת חשיבה לא מטריאלית, האינטואיציה 

פרדוקסלית. בקדימות שהוא נותן לתודעה והבשלתה כמכוננת את ההוויה. הפסיכואנליזה 
הרפיה והשבת תנועת  ,נון חוויה קיומיתיהמהפכנית חורגת מפרשנות הלא מודע, מכוונת אל כ

ויניקוט ניחן באמונה בחיבור  . inter dependence -זרימה ספונטנית. המצב הקיומי נתפס כ
הפסיכואנליטי המהימן כמאפשר 'לידה' אל 'חיק' של נוכחות פסיכואנליטית אימהית. השבת 

זו שאחוזה בטראומה,  ,מרחב פוטנציאלי אין סופי, שנתון לתודעה מעבר לחוויה של נפש שבורה
מכונן  עתיד,  ,חורגת מזמן לינארי בדיסוציאציה ובמצוקה. ויניקוט מכוון אל חיבור, שהשפעתו

חומלת וחכמה,  כהתמסרות –הווה ועבר.  נוכחות האנליטיקאי ב'משוקעות אימהית ראשונה' 
פתוחה ושקטה, שמשילה נפרדות, פנויה וריקה מהיאחזות מוצקה בעצמה, לא רוויה בוודאות 

ור אל אהבה, חזרה ל'נקודת האפס' של התחלות חדשות מתוך ממשות. חיב מאפשרת –מפרשת 
פוטנטיות ו'תיאבון' לחיים, שמותנעים מנביעה בוראת של 'עצמי אמיתי', כמו גם לתנועת 

 טרנספורמציה לקראת הזולת, שממוססת קבעון של 'עצמי כוזב'.  
מרכזית. מקור  –סוגית הסבל  ,בפילוסופיה ובפסיכולוגיה של הבודהיזם כמו גם בפסיכואנליזה

ו עוברת דרך כאב והתכוונות לטרנספורמציה של התודעה. ממצבי הסבל בתודעה, והיחלצות ממנ
מצוקה מעוורים, שליליים ומבודדים אל צלילות ובהירות. איכות בסיסית ראשונית, שקטה של 

. נכיר מושגים: 'טבע inter -connectednessהתודעה, שמחוברת לאמת אוניברסאלית של 
שאינה ריקנות של 'אימת –ם (, חכמת הריקות אלטרואיז -הבודהה', חמלה גדולה, )בודהיצ'יטה 

השתנות וחלופיות. הממד  ,שמחזיק את כל האפשרויות הכחדה' אלא מרחב פוטנציאלי  רחמי
לא מודע( בחקירת תודעה שמחזיקה  –הגלוי והסמוי מתגלה בבודהיזם )מעבר לדואליות של מודע 

 interמוחלטת )סובטילית(, מציאות  רב שכבתית, רבודה: אמת קונבנציונאלית )גסה(, אמת 

being  - בתלות ו  התהוות-selflessness  גם אצל ויניקוט האימהות מסמנת 'לב  ,. כמו בבודהיזם
מצב תודעה בשל טרנספורמטיבי. פאזה התפתחותית של נוכחות אתית שמעניקה קדימות  -חכם' 

 להוקרה ולריכוז בלהיטיב עם זולת. 
ורא 'שפת אם' פסיכואנליטית חדשה. שפה שמחזיקה היבט מתוך חופש ויצירתיות, ויניקוט ב

בו אנו חיים,  המקום –רוחני של קבלת פרדוקס, שמהווה מרחב פוטנציאלי של אחדות ומובחנות 
 "שאין בו הפרדה , רק סכנת הפרדה...". אשליה שמכוננת ממשות ועוד. 

זות של המשתתפים ושל ויניקוט.  נתייחס גם לאנליוהבודהיזם יהווה רקע  לקריאה מונחית ב
 המנחה.

 

mailto:shitritsharon@gmail.com
https://forms.gle/oTbF3VwwLi1nv4XV8
mailto:mikifa@netvision.net.il
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בתאריכים: , בימי ג' 9רחוב השקד  ,ותתקיים ברשפון מתמחים וחברים 10-להסדנה פתוחה  
 .20:00-15:00בשעות   25.7.23   ,18.7.23   ,28.2.23   ;17:00-12:00בשעה   21.2.23

 

 ניתן להירשם לכל  הסדנה או לחלקה הראשון כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/1seV4aXsLYvr7BoC9קישור להרשמה:  
 
 
 

 היקליין וממשיכ –טכניקה פסיכואנליטית 
   comtalsharirwolpe@gmail.         (5396326-052טל.  ) וולפה-טל שריר

  doriidit@gmail.com      (257641-050טל.  ) עידית דורי
 

 טכניקה קלייניאנית : חלקה הראשון של הסדנה
בחלקה הראשון של הסדנה  נלמד על הטכניקה הפסיכואנליטית ומטרתה לפי גישתה של מלאני 

טכניקה שהגתה )טכניקת המשחק( מאפשרת לנו לטפל במטופלים בגילאים שונים: קליין; כיצד ה
 מהגיל הרך והילדות המוקדמת, דרך גיל החביון, גיל ההתבגרות והמטופל המבוגר. 

נראה כיצד טכניקת המשחק משפיעה ומשליכה על זו של המבוגרים, ולהיפך; כלומר, המשחק 
וציאציות חופשיות כמשחק; הבנת ההעברה החיובית כאקוויוולנטי לאסוציאציות חופשיות, ואס

והשלילית והדרך לאסוף אותה במטרה להפחית פיצולים ולבסס אינטגרציה; נלמד להבחין ולאתר 
וכן לתוך היחסים בהווה עם  ,מודעת והשלכתה לתוך המקום ומרחב החדר-את הפנטסיה הלא

 הטוטאלית. קליין את הסיטואציה  לאניונבין כיצד ראתה מ ,האנליטיקאי
נתמקד בקריאת טקסטים מתוך שלושת הספרים המתורגמים החדשים: ״פסיכואנליזה של 

 ״על הטכניקה: הרצאות מאת מלאני קליין״. -סיפור אנליזה של ילד בן עשר״ ו –ילדים״, ״ריצ׳רד 
 

 טכניקה פסיכואנליטית כתנועה לקראת הבנייה נפשית  :חלקה השני של הסדנה
לאני קליין הייתה בסיס להרחבת התיאוריה והטכניקה בעבודה עם 'שפת האם' שפיתחה מ

מטופלים הסובלים מהפרעות התפתחותיות נרחבות. כאשר מרחב סמלי לא התפתח או מבניותו 
שברירית, המפגש הטיפולי אפוף חושיות ממסכת ובפעולה נעדרת מיינד. במצבים אלו קשה לחלץ 

נו נדרשים להרחבה והגמשה של נוכחותנו וא, חשיבה והרהור על התהליך הפסיכואנליטי
 הטיפולית.  

הסדנה תעסוק בסוגיות טכניות על בסיס גוף הידע המצטבר של ממשיכי קליין, הזרם העצמאי 
ומחקרי תינוקות. נחשוב את המפגש הטיפולי דרך דילמות של סטינג, התהוות סינכרוניות ומקצב 

 ואופנויות של פירוש בפעולה.  
 בטי ג'וזף, תמי פולק, שוקי דורבן ואנג'לה ג'ויס. , כתביהם של פרנסיס טסטיןנקרא מבחר מתוך 

  חשיבתנו המשותפת תלווה בדוגמאות קליניות של המשתתפים.
 

מהמסלול המשולב ותתקיים בבית , עם עדיפות למתמחים מתמחים וחברים 12-להסדנה פתוחה 
 אביב.-החברה בת

 20:00-15:00בשעות   7.3.23,  28.2.23חלקה הראשון בימי ג' בתאריכים:  
 14:00-09:00בשעות   14.7.23,  30.6.23בימי ו' בתאריכים:   חלקה השני     

 

 https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFA :)לסדנה כולה( קישור להרשמה
 
 
 

 קריאה במקרים קליניים של ויניקוט
 smadarstei@gmail.com(    7989065-050,  5609245-03)טל.     שטיינבוק סמדר

 

( סיפרה גבריאל, אישה בשנות החמישים לחייה, שאיננה 2017בראיון לדבורה ליופניץ )לונדון 
יקרה במשך תקופה בעת שהיתה פעוטה, ושתאור זוכרת כמעט כלום מדמותו של המטפל אותו ב

הפגישות עימה הובאו לדפוס, לבקשתו של ויניקוט, מעט לאחר מותו בספר המפורסם בשם 
'הילדה פיגי'. בעת הראיון, השמיעה לה המראיינת קטע מתוך הרצאה משודרת שנשא ויניקוט 

בל כשהתבקשה לאפיין . גבריאל הקשיבה, שתקה, הקול לא אמר לה כלום, א1949ברדיו בשנת 
 אותו, אמרה מייד שהוא נשמע לה משום מה "קול מאד אינטימי". 

מה נרשם בנו מדמותו של מטפל, שמלווה אותנו לעיתים שנים ארוכות, עד ושותף לרגעים הרי 
 גורל בחיינו? מה זוכרים המטופלים שלנו מכל מה שאמרנו, חשבנו, פרשנו, היינו עבורם ואיתם?  

חוויתית יצירתית ומעמיקה במבחר מתוך תאורי מקרה המשובצים בתוך כתביו  בסדנה, קריאה
של ויניקוט, תאפשר מגע קרוב עם דמותו של ויניקוט כמטפל, המפלס דרכו מתוך התפיסות 

על ברכיהן גדל, לעבר תפיסה ייחודית משלו. מתוך הקריאה ננסה שהקלאסיות של פרויד וקליין 
של תרומתו של ויניקוט לתאוריה של הקליניקה  לחקור ביחד ולחדד את איפיוניה

 הפסיכואנליטית, וכן נדון ברלונטיות שלה לעבודתנו הקלינית היומיומית.

https://forms.gle/1seV4aXsLYvr7BoC9
mailto:talsharirwolpe@gmail.com
mailto:doriidit@gmail.com
https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFA
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נפגוש מקרים מתוך הסוגות השונות של כתיבתו הקלינית: תאורי שעות מפורטים, דוגמאות 
מקרה של  להמחשה בתוך מאמר, קונסולטציות, תאורי מקרה מתמשכים וכדומה. נתחיל בקריאת

שה שהגיעה לקליניקה של ויניקוט וביקשה ממנו פגישה שאיננה מוגבלת בזמן. נמשיך ונחבור יא
ויניקוט שקד על תיעודן באופן חי ומפורט. נפגוש בין השאר, ובין ואליו למפגשי הקונסולטציות ש

אותם  השורות, את דרכו הייחודית של ויניקוט ביצירת קומוניקציה עמוקה עם נפשם של הילדים
פגש ואליהם התמסר בעבודתו כרופא ילדים וכפסיכואנליטיקאי. נחבור אליו במקומות של 
התמסרות עמוקה לאזורי נפש רגרסיביים של מטופלים שאיתם הוא מסתכן בלשאת את מה 
שארע ולא נחווה, שאיתם הוא מהלך על התפר שבין התאיינות מייסרת לבין נקודת שקט שגלום 

 והחיוניות.  בה פוטנציאל הצמיחה
 

אביב -עדיפות למתמחים, ותתקיים בבית החברה בתלעם מתמחים וחברים  12-הסדנה פתוחה ל
-19:30שעות ב   25.7.23   ,18.7.23,   13.5.23  ,6.5.23,  7.3.23,  28.2.23 : ימי ג' ושבת בתאריכיםב

16:00 
 

 https://forms.gle/DQEPkThMgV5fnr8B6  קישור להרשמה:
 
 
 

 סדנת המשך  –דיסוציאציות חופשיות 
      meirstei@gmail.com     (8228601-050)טל.  ד"ר מאיר שטיינבוק

 

ידי הפעלה מסיבית של מנגנוני -מרת עלמטופלים רבים אשר תחושת רציפות העצמי שלהם נש
חופשיות -דיסוציאציה, מתקשים להיעזר בטכניקה הפסיכואנליטית המקובלת של אסוציאציות

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

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

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

 לסמן נתיבים של איחוי. 
 

הסדנה פתוחה למתמחים ולחברים שהשתפו בסדנה "דיסוציאציות חופשיות" בשנת הלימודים 
, 28.2.23אביב בתאריכים -תתקיים בבית החברה בתלוסגורה למשתתפים חדשים.  2022-2021

 .19:30-16:00  בשעות  18.7.23  ,24.6.23  ,7.3.23
 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/gcWNFnsUFLcbC8ni8 קישור להרשמה:
 
 
 

בתו על התפתחות רגשית עבודתו עם אימהות ותינוקות וחשי :קריאה בכתבי ויניקוט המוקדמים
 מוקדמת

 merav@yarkoni.com (    7246255-050טל.  ) מרב ירקוני
 

נקרא מכתביו המוקדמים של ויניקוט, בתקופה בה עסק בייעוץ לאימהות ולתינוקותיהן  הבסדנ
מריו הראשונים. ויניקוט היה יוצא דופן בעיסוקו בעבודתו כרופא ילדים, ובה כתב את מא

בתינוקות ופעוטות לא רק בטיפול נפשי. בעבודתו כרופא ילדים במרפאות ילדים פגש אלפי מקרים 
 שצפה בהם והתערב התערבויות קצרות.

צדדיו האנושיים והרכים של ויניקוט ש, 1936-מ מאמר –נתחיל בקריאת ׳תיאבון והפרעה רגשית׳ 
-מאד. מאמר זה מהווה בסיס למאמרו המפורסם ׳תצפית על תינוקות במצב מובנה׳ מ בובולטים 

, )תצפית הספטולה( שנקרא כמאמר שני. לאחר מכן נקרא יחד את מאמרו המכונן 1941
 .1945 -׳התפתחות רגשית פרימיטיבית׳ מ

ול נקרא אודות הסקוויגל, משחק השרבוטים, הניתן ללמידה ולשימוש בטיפ ,אם יוותר זמן
על הסקוויגל ואולי אף  1953 -בילדים ונוער ואף מבוגרים: נעיין במאמרו הראשון של  ויניוקט מ

 חסך ועבריינות נקרא חלקים מפרק מעניין על עבודה טיפולית באמצעות הסוויגל הנמצא בספר
 ׳דיסוציאציה מתגלה בפגישת ייעוץ טיפולי׳.  29פרק 

 .2019 -ל וכן ב׳שפתו של ויניקוט׳ של ז׳אן אברם מעזר במאמרים הנ״ילצרכי הלימוד המשותף נ
 

ותתקיים  המשולב,מסלול החברים ומתמחים, עם עדיפות למתמחים מ 12-פתוחה ל  ה הסדנ
בשעות  28.4.23 , 27.4.23,  21.4.23 , 20.4.23אביב בימים ה' ו' בתאריכים -בבית החברה בתל

 .)ימי ו'( 13:45-08:45)ימי ה'(   20:00-15:00
 

  https://forms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1z8 שור להרשמה:קי

https://forms.gle/DQEPkThMgV5fnr8B6
mailto:meirstei@gmail.com
https://forms.gle/gcWNFnsUFLcbC8ni8
mailto:merav@yarkoni.com
https://forms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1z8
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 צלקתו של אדיפוס:  קריאות במיתוס היסוד של הפסיכואנליזה
  mail.comdaliteven@g(   8320952-052 .)טל   דלית אבן

  vered.lev.kenaan@gmail.com (   4645020-054 )טל.  ורד לב כנעןפרופ' 
 לספרות קלאסית וספרות השוואתית, אוניברסיטת חיפהפרופסור 

 

קסט מפתח עבור הפסיכואנליזה. פרויד ניסח א טיה אדיפוס המלךהטרגדיה היוונית של סופוקלס 
מות המרכזיות יאת עבודת הפסיכואנליזה באנלוגיה לעלילת הטרגדיה של סופוקלס, ועל סמך הת

שלה פיתח את המושג המודרני של תסביך אדיפוס. הסדנה תפגיש בין הפסיכואנליזה, המיתולוגיה 
ר משמעויות נושנות וחדשות ותפתח מרחב חשיבה משותף שמטרתו לעור, היוונית והספרות

במיתוס העתיק שהותיר חותמו על התרבות ואף ממשיך להדהד בדרכים שונות בחדר האנליזה. 
נרצה להכיר מקרוב את הטקסטים המכוננים העתיקים והמודרניים כמו גם להעלות שאלות 

רון. חדשות סביב המיתוס של אדיפוס הקשורות למושגי צלקת, חידה, זהות כפולה, זמן, עיוו
, קטעים נבחרים מתוך אדיפוס בקולונוסו אדיפוס המלךהקריאה תכלול בין היתר את המחזות 

מבחר של חלומות אדיפליים עתיקים מאת ארטמידורוס, מבחר מאמרים  ,של פרויד החלום פירוש
צפייה וכן של ביון, קוהוט, לוואלד, בולאס, אוגדן וג׳סיקה בנג׳מין שמתייחסים לתסביך האדיפלי, 

כמו דיון בהופעתו של אדיפוס באמנות  אדיפוס המלך 1967ניתוח בסרטו של פזוליני משנת ו
 החזותית. 

 

  אביב בימי שבת בתאריכים:-מתמחים וחברים, ותתקיים בבית החברה בתל 15-הסדנה פתוחה ל
 15:00-10:00בשעות    8.7.23  ,1.7.23  ,24.6.23  ,17.6.23

 

 https://forms.gle/ipXNUBcTvGykij5i9  קישור להרשמה:
 
 
 

ים לבין פרה קונספציות נפשיות, פנטזיות לא יקשרים אפשריים בין המבנה והתהליכים הביולוג
 מודעות ויחסי אובייקט

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

ואין לנחש מה הן התשובות . .. "הביולוגיה היא באמת ובתמים ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות
שתביא לנו בעוד כמה עשרות שנים לשאלות שהצגנו בפניה. הן יכולות להיות כאלה שיהרסו 

 .(1920שלנו."  )פרויד ב"מעבר לעקרון העונג"  לחלוטין את המבנה המלאכותי של ההנחות 
ברצוני להציג, להמשיך ולחקור את "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות" אליה  הבמסגרת הסדנ
ים שמהווים/יוצרים יים מרכזיכלומר להרחיב את הידוע לנו על תהליכים ביולוג –התייחס פרויד 

נזייה, משתכנת ומתפתחת הנפש. הקורס את התבנית שבתוכה, גם לפי קליין, ויניקוט, ביון וא
ים והנפשיים וביחסי הגומלין ביניהם, מרגע ההתעברות ייעמיק בתהליכים המרכזיים הביולוג

המשפיעים על ומושפעים מתבנית זו. איכותו של מבנה זה, שיתבטא  ,וההיריון עד הלידה ולאחריה
וג בין דחפי החיים והמוות במהלך ההתפתחות הנפשית במידת חוזק האגו וישקף את מידת המיז

(, הוא שיכריע בין מסלול התפתחות 1958ומתוך כך את מידת ההתמודדות עם החרדה )קליין, 
 תקין לבין מסלול משובש יותר שעלול להתבטא בפסיכופתולוגיות נפשיות.  

ים יהיבטים של התהליכים הביולוג יניות וספרות מחקרית עדכנית נבחןבעזרת דוגמאות קל
ם הנגזרים מהתבנית שתוארה לעיל, דוגמת התקפה, שימור והגנה; הרס ובניה; תנועה והנפשיי

וקיפאון; אטימות וחדירות; פירוק, פיצול ואינטגרציה, המתרחשים בתוך התא ובאינטראקציה 
שלו עם הסביבה ובהתאמה בתוך הנפש ובאינטראקציה שלה עם הסביבה. בנוסף נראה כיצד 

ם בתוך יחסי ישיבה ופירוש טובים יותר של תהליכים ראשוניהבנתם יכולה לאפשר הכלה, ח
ההעברה בטיפול, וחידוד המובחנות התיאורטית, הקלינית והטכנית בין אנליזה של סימפטום 

 .(2021לאנליזה של מבנה )דורבן, 
 

בתאריכים: בימי ג'  אביב-בתלחברים ותתקיים בבית החברה ומתמחים  15-הסדנה פתוחה ל
 20:00-15:00שעות ב  25.7.23 ,18.7.23

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/RkTePnwQzUHsL9c18 קישור להרשמה:
 
 
 

 התמוטטות נפשית מוקדמת, מיניות ואינטימיות
 amnoneyal3@gmail.com     (5774776-054)טל.      אמנון אייל

 

 הסדנה תעסוק במצבים בהם המיניות הבוגרת מגויסת לכינון ה'היות'.
'התייחסות אני'( מכוננות את   כינה ויניקוטשוהפונקציות האימהיות ) ,מנקודת מבט ויניקוטיאנית

זאת נתבונן בקריסת ה'היות', קריסה המתרחשת   מתוך הבנה הממדים השונים של ה'היות'.

mailto:daliteven@gmail.com
mailto:vered.lev.kenaan@gmail.com
https://forms.gle/ipXNUBcTvGykij5i9
mailto:shiri_benbassat@yahoo.com
https://forms.gle/RkTePnwQzUHsL9c18
mailto:amnoneyal3@gmail.com
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(. x+y+zרכי התינוק אינה עקבית ומותאמת )וענות האם לציבתגובה למצבים מתמשכים בהם ה
תהליכי ההתפתחות הרגשית המוקדמת  לצד עצירה, עיכוב או עיוות של במצבים אלה,

וטטות שכתוצאה מתרחשת התמוטטות נפשית, התמ, )אינטגרציה, פרסונליזציה וראליזציה(
 .ויניקוט כינה 'ארגון הגנתי החותר לאי פגיעות'ומהמגע 'להרף עין' איתה נוצר ומתבסס מה ש

או פיצולו של העצמי לעצמי אמיתי ועצמי כוזב הן התארגנויות  פירוק העצמי )דיסאינטגרציה(
 מרכזיות כאלה. 

צרת 'חרדת קיום' קריסת ה'היות', המתרחשת בשלבים המוקדמים ביותר של ההתפתחות, יו
)החרדה לא ל'היות'(, אשר מציתה בעוז את 'דחף החיים  הויניקוטיאני' ומשפיעה באופן מכריע על 

נבחן יחד כיצד במצבים אלה המיניות  בסדנההאופנים שבהם נוצרות זיקות אינטימיות ומיניות. 
לכונן את  מגויסת לצרכים המוקדמים ביותר של הנפש ו'משועבדת' לטובת ניסיונות נואשים

המיני מתרחשים בשתי -סיונות לכונן את ה'היות' בשדה האינטימייה'היות'. נראה כיצד הנ
אני'(, -אופנויות מרכזיות: מחד חיפוש אינטנסיבי אחר פונקציות אימהיות מוקדמות )'התייחסות

ובמקביל  תנועה בלתי פוסקת למגע עם מה  'שקרה ולא נחווה' )ההתמוטטות(. כך למשל הזיקה 
הסדיסטית מאפשרת לברוא את האוביקט ולחוות מידה של אשליה אומניפוטנטית, לצד מגע עם 

 סבל וכאב )גם אם הם 'מופקדים' אצל האחר(. 
 הסדנה מרחיבה את האפשרות להבין ולעבוד עם מגוון זיקות אינטימיות ומיניות  בקליניקה. 

 

 בתאריכים:׳ בימי ג אביב-ותתקיים בבית החברה בתלמתמחים,  10-פתוחה ל  הסדנה
 .20:15-15:15שעות ב 25.7.23 , 18.7.23

 

 למתמחים המשתתפים בה תוכר כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/1WGpKADfmAMPSKHH9קישור להרשמה:  
 
 
 

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

 

בסדנה נלמד על הפרשנות הפסיכואנליטית, אחד הכלים הקליניים העוצמתיים בארגז הכלים 
מד על הפסיכואנליטי. הטכניקה הפרשנית הופיעה כבר בימיה הראשונים של הפסיכואנליזה, נל

 התהוותה והתפתחותה.
באנליזות אנו מתחקים אחר האמת הלא מודעת בנפש המטופלים שלנו. המטופל מספר על ידי 
החייאת עולמו הפנימי, עבר והווה בהעברה, כאן ועכשיו. אנו נציע את הבנותינו באמצעות 

 פירושים בתקווה לחולל שינוי נפשי.
הכולל את שלל הביטויים הרגשיים של המטופל,  בסדנה נחשוב על מהלך יצירת הפירוש האנליטי

המהדהדים בתוך מאגר הרגשות, האסוציאציות, הפנטזיות והזיכרונות הכוללים את התיאוריות 
 והאתיקה שלנו והופכים יחד להבנה ופירוש אותו נציע למטופל כהשערה לשקול.

ת, אם נוכל לשוטט אם נרשה לעצמנו להשתהות באי הידיעה ולעכל את ים האסוציאציות הפרטיו
בתוכם, לשחק איתם ולבסוף לאספם לכדי הבנה וננסח פירוש בהיר וצלול, על המהלך כולו, יחד 

 עם התוצר הסופי נלמד בסדנה.
הלמידה תהיה דרך התבוננות בחומרים הקליניים שלנו בעזרת מאמרים נאו קלייניאנים נבחרים 

 העוסקים בנושא.
 מנות.ובמונחים של א יחד נחשוב האם ניתן לדבר על פירוש

 

אביב -מתמחים וחברים עם עדיפות למתמחים, ותתקיים בבית החברה בתל 10 -פתוחה ל הסדנה
-19:30בשעות   12.9.23,  5.9.23,  18.7.23ובימי ג', בתאריכים: , 13:30-11:00בשעה  8.7.23בשבת 
17:00 

 

  תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

   https://forms.gle/78CVkNgh44cFW4TN9קישור להרשמה:  
 
 
 

 על ביסקסואליות נפשית     
  anattomer@013.net(    4633692-054,  6410742-03)טל.   ענת שומן

 

"Without taking bisexuality into account I think it would be scarcely be possible to 

arrive to an understanding of the sexual manifestation that are actually to be observed 

in men and women" (Freud, 1905). 
 

https://forms.gle/1WGpKADfmAMPSKHH9
mailto:doripog@gmail.com
https://forms.gle/78CVkNgh44cFW4TN9
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ת, בין הגופני בסדנה נעקוב אחר גלגוליו של המושג ביסקסואליות נפשית בחשיבה הפסיכואנליטי
לנפשי, בין המיני למגדרי, בין האדיפלי לארכאי, בין הזדהויות שניוניות לראשוניות ובין הבינארי 
והסופי לסזוריאלי והאינסופי. מתוך כך נחשוב על מופעים קליניים אשר עשויים לשקף שברים או 

הפנימי וביחסי נתקים במבנה הביסקסואלי היסודי ונדון בהשתקפויותיהם בנגזרות של העולם 
 ההעברה. 

תלווה אותנו בסדנה שאלת ההבחנה המאתגרת והאינסופית, בין תנועה נפשית מעברית וגמישה 
-תנועה, ביטוי של אי-באזורי החוויה המגדרית והמינית, לעומת מופעים העשויים לשקף פסאודו

ת' למונחים יכולת לשחק, לחלום או לחשוב. בהקשר זה נדון בזיקה שבין 'ביסקסואליות נפשי
 בינאריות'.  -הרווחים בשיח הזהויות המגדריות העכשווי, כגון 'פלואידיות מגדרית' או 'נון

אורי מקרה ננסה לעמוד על אופנויות הקשבה, נוכחות והתערבות שאפשרו ימתוך קריאה בת
טרנספורמציה נפשית עמוקה באנליזה, יצירת תנועה באזורי החוויה המגדרית והמינית כהיבט 

 עותי בתהליכי התפתחות והרחבה של העצמי. משמ
 נקרא בכתביהם של פרויד, ויניקוט, גרין, טסטין, הוזל, מקדוגל, ד.קווינודוז, אייגן ודנה אמיר. 

 

 בתאריכים:בימי ג'  אביב-בתלותתקיים בבית החברה  מתמחים ולחבריםלפתוחה  הסדנה
 20:00-15:00בשעות  25.7.23,  18.7.23

 

 https://forms.gle/6f5ifL62NYxSjq9Z9  קישור להרשמה:
 
 
 

 (לשנה א') אתיקה בפסיכואנליזה
 

 .20:15-15:15בשעות  25.7.23 -וב 20:30-17:30בשעות  18.7.23 -ב הסדנה תתקיים
 פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

 סדנת חובה לשנה א'. 
 
 

https://forms.gle/6f5ifL62NYxSjq9Z9
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 ם: מסלולי הילדי
המסלול המשולב והמסלול לאנליטקאים בפסיכואנליזה של הילד 

 והמתבגר
 

 
 

  פורום ילדים
 

  yaelkhenin@gmail.com   (8249212-050, 6021172-03)טל.     יעל חנין
 

  yehuditte@gmail.com ( 5075723-052,  5244922-03רכזת: יהודית אילתי   )טל.  
 

שנים, ופתוחה לחברים  13 -למעלה מ פורום הילדים הינו קבוצת קריאה וחשיבה המתקיימת כבר
מסורת של ה"פורום" שמשמעה לחשוב  על פיולמתמחים שעובדים עם ילדים ונוער. הוא נבנה 

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

 .עם גישות דומות ושונות שליוו אותנו ותרמו מניסיונם וממחשבותיהם
של אנליזה בילד בן  סיפורה – רדריצ'( 1961פגישות נבחרות מספרה של מלאני קליין )  השנה נקרא

10  

Narrative of a Child Analysis: The Conduct of the Psycho-analysis of Children as 

Seen in the Treatment of a Ten-Year-Old Boy. 
, בימים 1941שסבל מחרדות קשות וטופל על ידי מלאני קליין בשנת  10ריצ'רד, היה ילד בן 

פגישות  93הספר על האנליזה של ריצ'רד כולל  מלחמת העולם השנייה. האפלים ביותר של
מתועדות והערות טכניות לכל אחת מהפגישות שהוספו ע"י קליין כעשרים שנה לאחר הטיפול. 
בספר זה קליין מאפשרת לקורא מפגש קרוב עם עבודתה האנליטית. היא מתארת את מהלך 

של ריצ'רד, את משחקו, את האסוציאציות  האנליזה מידי יום ביומו, מפרשת את ציוריו
המילוליות שלו ואת חלומותיו. בהערות שמלוות את החומר הקליני קליין מתבוננת על החומר 
הקליני ומקשרת אותו למסקנות תיאורטיות. בכך היא מאפשרת לנו מדריך יקר ערך לטכניקה של 

על פי גישתה של מלאני קליין, נחזור לעקרונות הטיפול בילדים  מתוך הקריאה אנליזה בילדים.
השנים מאז ונתייחס לשאלת יחסי הגומלין ביחס למציאות  70-נדון בשינויים בטכניקה שחלו ב

 בימי מגפת הקורונה. הפנימית והמציאות החיצונית בעבודה הטיפולית, שהתחדדו אף יותר
  

 ר, בשעותהחל מנובמבהפגישות מתקיימות אחת לחודש, ביום ראשון השני של כל חודש, 
,  14.5.23,  12.3.23,  12.2.23,  8.1.23,  11.12.22,  13.11.22תאריכי הפגישות:    .22:00-20:30

11.6.23 
 

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

 

   https://forms.gle/CbBCEsmgYjSTYv9t6  רשמה:קישור לה
 
 
 

 
 שנה א

 
 (המשולב,  פתוח לכולםלמסלול )  תצפית בתינוק

    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל
 ehud.wolpe@gmail.com     ( 8335188-052)טל.    האודי וולפ

 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
הזדמנות  , והיא מהווהל רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוקלמידה מתוך התנסות, ע

חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות עולמו הפנימי של תינוק דרך 
מתחדדות זוהי התנסות אישית, רגשית וייחודית, דרכה באותו הזמן,  במשפחתו. יחסים

ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת באחר  של הצופהההתבוננות  ומתרחבות יכולות
 פעולה או פירוש.

מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מידי שבוע, בשעה קבועה למשך  הלתהליך ז
שעה, בשלב השני הצופה יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר, 

 מה לסמינר קליני(.  שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדו

 

mailto:yaelkhenin@gmail.com
mailto:yehuditte@gmail.com
https://forms.gle/CbBCEsmgYjSTYv9t6
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:ehud.wolpe@gmail.com
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כדי לשמור  וייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי. לאורך כל השנה פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
 .)חלקם בזום( יתקיימו מפגשים גם בימי חופשה ,על רצף

 

 28.2.23  ,14.2.23,  31.1.23,  17.1.22,  3.1.22,  13.12.22,  29.11.22,  15.11.22:  תאריכי המפגשים
 18.7.23 ,4.7.23,  27.6.23,  13.6.23,  16.5.23,  2.5.23,  4.4.23,  21.3.23(,  17:00, עד ש כפול)מפג

 (.17:00)מפגש כפול עד 
   

המפגשים יתקיימו בימי שלישי  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימיםיתקיימו 
 .13:30 בשעה  18.10  ,20.9  ,16.8: בתאריכים

 

.  למתמחים שאינם מסלול המשולב, ופתוח לכלל המתמחים משנה א'בה למתמחים הסמינר חוב
 מהמסלול הוא ייתן קרדיט של סדנה.

 

   https://forms.gle/fDfRvMhB7DLmwDqA6  קישור להרשמה:
 
 

  
 

 שנה ב
 

 סמסטר א
 

 )השלמה(   אוריהימהקליניקה לתאוריה לקליניקה, יויניקוט: מהת
  pumpiharel@gmail.com(     5991970-052,    6420313-03)טל.    הראל פומפי

 

טות תוך חיבור ינקרא מספר מאמרים מתוך כתביו של ויניקוט ונדון בהם דרך ויני במהלך הסמינר
שענות על החשיבה יקה. נחשוב על מצבים נפוצים בעבודה הקלינית עם ילדים תוך הלקליני

אוריה של יאוריה בעקבות התיניקוט. כמו כן נתיחס להתפתחויות עכשוויות בתיוההמשגה של ו
 ויניקוט.

 

,  17.1.22,  3.1.22,  13.12.22,  29.11.22,  15.11.22: הסמינר יתקיים בסמסטר א' בתאריכים
31.1.23  ,14.2.23. 

 .המשולבכסמינר במסלול שנה הבאה ב על ויניקוט למשתתפים יוכר סמינר
 
 
 

 סמסטר ב
 

 (השלמה)  פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאני
 ail.comhgoldiuk@gm(  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.יישומן של ההמשגות התילמסורת הקלייניאנית הדיון ילווה ב
 

,  13.6.23,  16.5.23,  2.5.23,  4.4.23,  21.3.23:   בתאריכים ,ב'בסמסטר  ם הסמינר יתקיי
27.6.23  ,4.7.23. 

 .המשולבכסמינר במסלול  מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית  למשתתפים יוכר הסמינר 
 
 
 
 

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

 
 סמסטר א

 
  תינוק באוריינטציה פסיכואנליטית-ם? פסיכותרפיה הורהלמה תינוק בחדר הטיפולי

  avnerim@netvision.net.il     ( 4597636-054  ,6429754-03  )טל.  אבנר-ד"ר נטע גוטמן
  

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

 והמנטאלית של הילד. 

https://forms.gle/fDfRvMhB7DLmwDqA6
mailto:pumpiharel@gmail.com
mailto:hgoldiuk@gmail.com
mailto:avnerim@netvision.net.il
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 – פסיכותרפיה הורה/תינוק/פעוט -נלמד את עקרונות העבודה הטיפולית האנליטית המשולבת
 המרחב  הוא אשר מוקד ההתערבותתינוק ודפוסי ההורות, כ-על האינטראקציה הורה הממוקדת

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

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

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

אינטראקציות מוקדמות   ייצוגים פנימיים,  נדון במושגים כמו: קשר ראשוני והתקשרות,
 .דורית, מערך נפשי אימהי, המערך הנפשי של המטפל-ת הוריות, העברה ביןמדומיינות, השלכו

 הסמינר יכלול הרצאות פרונטאליות, דיונים על מאמרים ומקרים קליניים. 
חומר הקריאה יכלול בין השאר מאמרים של: ד.סטרן; ג' בנג'מין; בנדק; ביברינג; פרייברג; 

 לבוביסי; קרמר; ליברמן. 
 

  https://forms.gle/LQS7LWrDTtdF3L4R8קישור להרשמה: 
 
 
 

   סמינר קליני
  joelmilr@yahoo.com (   4265681-054  )טל.    יואל מילר

 

,  13.12.22,  6.12.22,  22.11.22,  15.11.22כים:  הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש בתארי
3.1.23  ,10.1.23  ,17.1.23  ,31.1.23  ,7.2.23. 

 

  https://forms.gle/ZULaeMEUNpxMQpXE6  קישור להרשמה:
 
 
 

 סמסטר ב
 

 היסטוריה של הפסיכואנליזה של הילד  
  talsharirwolpe@gmail.com       ( 5396326-052טל.  )   וולפה-טל שריר

 

עוסק בהיכרות עם האישים והתיאוריות אשר מהווים את אבני הדרך של הפסיכואנליזה  הסמינר
 ייה. של הילד, מראשית התהוותה ועד למלחמת העולם השנ

באמצעות תיאורים קליניים נתחקה אחר התפתחות המחשבות, הטכניקה והמאמצים להרחבת 
היסודות התיאורטיים, אשר הובילו גם לקונפליקטים בין בתי הספר השונים של החשיבה. נקרא 

 מאמרים של ז׳ פרויד, ש׳ פרנצי, א׳ סוקולניקה, מ׳ קליין וא׳ פרויד.
קליין וממשיכיה״, בכך שמהווה   –״טכניקה פסיכואנליטית  כן, הקורס מתכתב עם הסדנה:-כמו

אפשרות להיכרות נוספת עם הטכניקה שהתפתחה לאורך השנים מתוך הרחבת התיאוריה 
 הפסיכואנליטית.   

 

  https://forms.gle/pvYdZ7iz5ZRUiGPA7  קישור להרשמה:
 
 
 

   קליני סמינר
  joelmilr@yahoo.com (   4265681-054  )טל.    יואל מילר

 

,  16.5.23,  2.5.23,  18.4.23,  28.3.23,  21.3.23:  הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש בתאריכים
23.5.23  ,20.6.23  ,27.6.23  ,4.7.23 

 

  https://forms.gle/ZULaeMEUNpxMQpXE6  שור להרשמה:קי
 
 
 
 

 מרתון הדרכות על ילדים
  raanankulka@gmail.com(   5336157-02)טל.    רענן קולקה

 

 10.3.23, 3.3.23מרתון הדרכות על ילדים יתקיימו בבית החברה בתל אביב בתאריכים: שני ימי 
 . 15:00-10:00בשעות 

https://forms.gle/LQS7LWrDTtdF3L4R8
mailto:joelmilr@yahoo.com
https://forms.gle/ZULaeMEUNpxMQpXE6
mailto:talsharirwolpe@gmail.com
https://forms.gle/pvYdZ7iz5ZRUiGPA7
mailto:joelmilr@yahoo.com
https://forms.gle/ZULaeMEUNpxMQpXE6
mailto:raanankulka@gmail.com
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 השתתפות בארבעה ימי מרתון תיתן קרדיט של סמינר קליני אחד.
 

  https://forms.gle/CY15taTo4bS1XJXt5קישור להרשמה:  
 
 
 

 סדנאות
 
 

 היקליין וממשיכ –טכניקה פסיכואנליטית 
   talsharirwolpe@gmail.com         (5396326-052טל.  ) וולפה-טל שריר

  doriidit@gmail.com      (257641-050טל.  ) עידית דורי
 

 טכניקה קלייניאנית : חלקה הראשון של הסדנה
בחלקה הראשון של הסדנה נלמד על הטכניקה הפסיכואנליטית ומטרתה לפי גישתה של מלאני 
קליין; כיצד הטכניקה שהגתה )טכניקת המשחק( מאפשרת לנו לטפל במטופלים בגילאים שונים: 

 רך והילדות המוקדמת, דרך גיל החביון, גיל ההתבגרות והמטופל המבוגר. מהגיל ה
נראה כיצד טכניקת המשחק משפיעה ומשליכה על זו של המבוגרים, ולהיפך; כלומר, המשחק 
כאקוויוולנטי לאסוציאציות חופשיות, ואסוציאציות חופשיות כמשחק; הבנת ההעברה החיובית 

להפחית פיצולים ולבסס אינטגרציה; נלמד להבחין ולאתר  והשלילית והדרך לאסוף אותה במטרה
וכן לתוך היחסים בהווה עם  ,מודעת והשלכתה לתוך המקום ומרחב החדר-את הפנטסיה הלא

 קליין את הסיטואציה הטוטאלית.  לאניונבין כיצד ראתה מ ,האנליטיקאי
ליזה של נתמקד בקריאת טקסטים מתוך שלושת הספרים המתורגמים החדשים: ״פסיכואנ

 ״על הטכניקה: הרצאות מאת מלאני קליין״. -סיפור אנליזה של ילד בן עשר״ ו –ילדים״, ״ריצ׳רד 
 

 טכניקה פסיכואנליטית כתנועה לקראת הבנייה נפשית  :חלקה השני של הסדנה
'שפת האם' שפיתחה מלאני קליין הייתה בסיס להרחבת התיאוריה והטכניקה בעבודה עם 

פרעות התפתחותיות נרחבות. כאשר מרחב סמלי לא התפתח או מבניותו מטופלים הסובלים מה
שברירית, המפגש הטיפולי אפוף חושיות ממסכת ובפעולה נעדרת מיינד. במצבים אלו קשה לחלץ 

ואנו נדרשים להרחבה והגמשה של נוכחותנו , חשיבה והרהור על התהליך הפסיכואנליטי
 הטיפולית.  

על בסיס גוף הידע המצטבר של ממשיכי קליין, הזרם העצמאי הסדנה תעסוק בסוגיות טכניות 
ומחקרי תינוקות. נחשוב את המפגש הטיפולי דרך דילמות של סטינג, התהוות סינכרוניות ומקצב 

 ואופנויות של פירוש בפעולה.  
 בטי ג'וזף, תמי פולק, שוקי דורבן ואנג'לה ג'ויס. , נקרא מבחר מתוך כתביהם של פרנסיס טסטין

  בתנו המשותפת תלווה בדוגמאות קליניות של המשתתפים.חשי
 

ותתקיים בבית  ,מהמסלול המשולבעם עדיפות למתמחים  מתמחים וחברים 12-להסדנה פתוחה 
 .אביב-החברה בת

 20:00-15:00בשעות   7.3.23,  28.2.23חלקה הראשון בימי ג' בתאריכים:  
 14:00-09:00בשעות   14.7.23,  30.6.23חלקה השני      בימי ו' בתאריכים:  

 

 https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFA :)לסדנה כולה( קישור להרשמה
 
 
 

עבודתו עם אימהות ותינוקות וחשיבתו על התפתחות רגשית  :קריאה בכתבי ויניקוט המוקדמים
 מוקדמת

 merav@yarkoni.com (    4625572-050טל.  מרב ירקוני )
 

נקרא מכתביו המוקדמים של ויניקוט, בתקופה בה עסק בייעוץ לאימהות ולתינוקותיהן  הבסדנ
בעבודתו כרופא ילדים, ובה כתב את מאמריו הראשונים. ויניקוט היה יוצא דופן בעיסוקו 

יפול נפשי. בעבודתו כרופא ילדים במרפאות ילדים פגש אלפי מקרים בתינוקות ופעוטות לא רק בט
 שצפה בהם והתערב התערבויות קצרות.

צדדיו האנושיים והרכים של ויניקוט ש, 1936-מ מאמר –נתחיל בקריאת ׳תיאבון והפרעה רגשית׳ 
-ממאד. מאמר זה מהווה בסיס למאמרו המפורסם ׳תצפית על תינוקות במצב מובנה׳ בו בולטים 

, )תצפית הספטולה( שנקרא כמאמר שני. לאחר מכן נקרא יחד את מאמרו המכונן ׳התפתחות 1941
 .1945 -רגשית פרימיטיבית׳ מ

נקרא אודות הסקוויגל, משחק השרבוטים, הניתן ללמידה ולשימוש בטיפול  ,אם יוותר זמן
ל הסקוויגל ואולי אף ע 1953 -בילדים ונוער ואף מבוגרים: נעיין במאמרו הראשון של  ויניוקט מ

https://forms.gle/CY15taTo4bS1XJXt5
mailto:talsharirwolpe@gmail.com
mailto:doriidit@gmail.com
https://forms.gle/cuQqi4dKzxrEDQHFA
mailto:merav@yarkoni.com
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 חסך ועבריינות נקרא חלקים מפרק מעניין על עבודה טיפולית באמצעות הסוויגל הנמצא בספר
 ׳דיסוציאציה מתגלה בפגישת ייעוץ טיפולי׳.  29פרק 

 .2019 -עזר במאמרים הנ״ל וכן ב׳שפתו של ויניקוט׳ של ז׳אן אברם מילצרכי הלימוד המשותף נ
 

ותתקיים  המשולב,מסלול הים ומתמחים, עם עדיפות למתמחים מחבר 12-פתוחה ל  ה הסדנ
בשעות  28.4.23, 27.4.23 , 21.4.23 ,20.4.23אביב בימים ה' ו' בתאריכים -בבית החברה בתל

 .)ימי ו'( 13:45-08:45)ימי ה'(   20:00-15:00
 

 orms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1z8https://f קישור להרשמה:
 

 
 

 המשולבסמינרים מהתכנית הכללית המוכרים למסלול 
 

פסיכואנליזה עם  –)שנה ב', מוכר למשתתפים בסמינר ההשלמה  מושגי יסוד  –מלאני קליין 
 ילדים: המבט הקלייניאני(

 

 
 
 

  

https://forms.gle/Z2se5eKZi7xyDU1z8


32 

 

 
 שמות המורים אינדקס

  
 

 24 אבן דלית
 20 אהרוני חגית
 16 אור גיא, ד"ר

 24 אייל אמנון
 11 איתן דפנה

 17 אלבק ארנה
 9 אמיר אילן, ד"ר

 12 ארליך שמואל, פרופ'
 16, 15 בדנס נגה

 24 בן בסט שירי
 10 בר נעמי

 17 ברוך יעל
 12, 6 ברמן עמנואל, פרופ'

 8 ברנט אילן, ד"ר
 15 ברנע דורית

 10 טרבס אהובה-ברקן
 14 סגבריאלי רחבי אירי

 7 גודר ליאורה
 28 אבנר נטע, ד"ר-גוטמן

 28, 13, 8 גולדיוק הוגו
 10 גולדשטיין שרה
 15 גור עמוס, ד"ר
 16, 15 גורביץ חיותה

 27, 12, 6 גוריון מיכל )מיכי(
 30, 22 דורי עידית

 8 דינור אסתי
 8 שיבר תמי-דרור

 14, 9 דשא יעל, ד"ר
 9 הלוי אילה

 12, 6 הלר חנן
 28, 7 הראל פומפי
 27, 12, 6 וולפה אודי
 11, 10 וינברג רות

 12 וקשטיין חנה
 13, 7 זכרין רות

 16, 10 חורש גילה
 27, 13 חנין יעל

 13 טלבי אברבנאל מיכל
 14 טריאסט יהודית

 7 טריאסט יוסי, ד"ר
 23 ירקוני מרב

 24 לב כנען ורד, פרופ'
 10 לוי איתמר, ד"ר

 12 לוריא איתמר, ד"ר
 19 ליבוביץ אורית

 29 יואל מילר
 11 נוטקביץ אבי, ד"ר

 20 לוי מיכאל-סידי
 13 ערן דפנה

 25 פוגרונד חי דורית
 21 פטרן מיקי

 15 הקר ענת, ד"ר-פלגי
 18 פליישמן אורי

 11, 10 פרנקל יהודה, ד"ר
 29, 19 קולקה רענן
 9 קולקר שרה

 8 רוט מירב, ד"ר
 11 שילוח חמוטל-רז

 14 עינת הדס-רייזפלד
 25, 14 שומן ענת

 14 ברגר רובישונ
 9 שור נילי

 23, 14 שטיינבוק מאיר, ד"ר
 22, 13 שטיינבוק סמדר

 21 שטרית שרון, ד"ר
 30, 29, 22 וולפה טל-שריר

  

 

 

 

 

  


