
 
 
 

"הצילו מגפה!": לפני, בזמן ובדיעבד
 בספרות, באופרה, בקולנוע ובפסיכואנליזה 

 
 

14:00-16:00 - מושב פתיחה – מגפה מנקודת מבטן של הספרות ושל הפסיכואנליזה 
יו"ר : ד"ר חגי מעוז

ברכות: פרופ' עירן דורפמן – ראש החוג לספרות
            ד"ר מירב רוט – ראש התכנית לפסיכותרפיה

הרצאות:
שרון אס: רשמים מהירים מהלשון המדבקת של מגיפות - בעקבות הומרוס ועד שירת זמננו

ד"ר בעז שלגי: על הטוטליטריזם של המגיפה 
דיון עם קהל 

 
חצי שעה הפסקה

 
16:30-18:30  - מושב שני – סימני המגפה – באופרה, בספרות ובפסיכואנליזה 

יו"ר: ד"ר איתמר לוי
הרצאות:

ד"ר משה ברגשטיין: מגפת המיניות כדינמיקה נפשית ב"ריגולטו" של ורדי
פרופ' אורי ש. כהן: סימניה הכואבים: על המגפה בקלסיקות

שיחה בין תחומית – בין ד"ר משה ברגשטיין לפרופ' אורי ש. כהן בהנחיית ד"ר איתמר לוי
דיון עם קהל 

 
חצי שעה הפסקה

 
19:00-21:00 - מושב שלישי: מוות בוונציה – מוזיקה, קולנוע, ספרות ופסיכואנליזה 

במהלך המושב יוקרא קטע מתוך הנובלה "מוות בוונציה" מאת תומאס מאן ויוקרן קטע מתוך הסרט "מוות בוונציה" בבימויו של לוקינו
ויסקונטי

יו"ר: גלילי שחר
הרצאות קצרות:

סמדר אשוח: אשנבאך בהיכל המראות
ד"ר רינה לזר: מוות בוונציה: בין מבט להתבוננות

פרופ' עירן דורפמן: הומוסקסואליות כמגפה
שיחה בין המציגים 

שיחה מסכמת עם הקהל
 

התוכנית לפסיכותרפיה והחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב 
שמחים ונרגשים להזמין אתכםן לכנס הבינתחומי השנתי

 

 הכנס יתקיים בזום ביום ג', 25.5.2021 בין 14:00-21:00* 

כבכל שנה הכנס פתוח לקהל הרחב ללא תשלום - לינק להרשמה
 הכנס ישלב צפיה בקטעים מהאופרה ״ריגולטו״ ומהסרט ״מוות בוונציה״ וקריאה מתוך ספרו של תומאס מאן ״מוות בוונציה״



על הדוברים:
 

שרון אס: שרון אס היא משוררת ומסאית. ספר שיריה השביעי, ״המגרפה״, רואה אור בימים אלו. היא בעלת
תואר שני מהתכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, מלמדת בחוג לספרות בתל אביב בתכנית לכתיבה

ומנחה סדנאות קריאה במסגרות שונות. ספריה זכו בפרסים רבים, בין השאר בפרס ביאליק ובפרס עמיחי.
 

סמדר אשוח: פסיכולוגית קלינית מדריכה. אנליטיקאית מנחה מורה ומדריכה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת
זמננו. אנליטיקאית קבוצתית, מורה ומדריכה במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. חברת אפק. מדריכה בתוכנית

לפסיכותרפיה, ביה"ס לרפואה, באוניברסיטת תל-אביב ועובדת בקליניקה בתל מונד. 
 

ד"ר משה ברגשטיין: פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמד במכון הפסיכואנליטי
ובתכניות לפסיכותרפיה. מרכז את המסלולים המתקדמים בתוכנית לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת

ת"א.
 

פרופ' עירן דורפמן: ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ועוסק בפילוסופיה קונטיננטלית, פסיכואנליזה
וספרות צרפתית. כתב מאמרים רבים ופרסם שלושה ספרים בצרפתית ובאנגלית על תפיסה, גוף, שפה, יום-יום

ודמות הכפיל. תרגום ספרו האחרון "סערת כפילים" ייצא בקרוב בסדרת קו אדום של הקיבוץ המאוחד.
 

ד"ר איתמר לוי: פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה, ומבקר אמנות. מורה במסלול
(המיועד) ללימודי מחשבת 'פרויד וממשיכיו' בתוכנית לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א. ספריו

"הבית והדרך" (2012) ו"תשוקת המבט" (2018) יצאו בהוצאת רסלינג.
 

ד"ר רינה לזר: פסיכולוגית קלינית. מורה ומדריכה בתכנית הליבה ובתוכנית ללימודי תואר שלישי בפסיכואנליזה
וממשקיה, בתוכנית לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א. היא חברת הארגון הבינלאומי

לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה התייחסותית. רינה לזר ערכה ספר הקרוי "שיחות על רוע" בהוצאת ראוטלדג
ב-2017 ושני ספרים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ביחד עם פרופ' שלמה בידרמן בשם "תשוקה" ו"נקודת העיוורון"

שנוצרו בעקבות הכנסים המשותפים של התכנית לפסיכותרפיה ובית הספר לפילוסופיה.
 

ד"ר חגי מעוז: ד"ר חגי מעוז, מומחה בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.מנהל מחלקה
במרכז לבריאות הנפש "שלוותה", מרצה בחוג לפסיכיאטריה וחבר ועדת הוראה בתוכנית לפסיכותרפיה, בי"ס

לרפואה, אוניברסיטת ת"א.
 

פרופסור אורי ש. כהן: ראש מכון פורטר ומלמד ספרות עברית ואיטלקית באונברסיטת תל אביב . בין פרסומיו:
תפיסת המוות בין מלחמות העולם בארץ ישראל ואיטליה, הנוסח הביטחוני ותרבות המלחמה העברית. עוסק

בימים אלה בכתיבת אנטיביוגרפיה של פרימו לוי.
 

פרופ' גלילי שחר: גלילי שחר, פרופסור לספרות השוואתית, מופקד הקתדרה לספרות גרמנית ע"ש מרסל
רייך-רניצקי, חוקר ומלמד ספרות גרמנית, עברית ופרסית.

 
ד"ר בעז שלגי: פסיכולוג קליני, ראש יחידת הדוקטורט "פסיכואנליזה וממשקיה" המשותפת לתוכנית

לפסיכותרפיה ולמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר במחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ועורך של כתב העת: "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. 

 


