
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
באוניברסיטת תל אביב  

שמחה להזמינכם/ן להשקת ספרו של 
דוד קיטרון 

הזמנה

יום רביעי 
07.12.2022

 בשעה 19:45 
אולם 201, 

 הפקולטה לרפואה,
אונ' ת"א

התכנסות

ברכות

דברי פתיחה - בעז שלגי

הרצאה: משא הנפש בדרכה בתוך אל

תוך ומחוץ לזמן – זמנו של אדם -

רינה לזר

הרצאה: אמפתיה – לראות את הנולד

ולהוליד את הנראה -  שרה קולקר

הרצאה: על חזרה, כפילות ומה

שביניהן - עירן דורפמן

שאלות ודיון עם הקהל

דברי סיכום - דוד קיטרון

להרשמה לסגל ותלמידי התכנית לפסיכותרפיה

להרשמה לקהל הרחב

משא הנפש - 

מסע במחוזות הפסיכותרפיה
 

הוצאת רסלינג, תל אביב

19:45-20:00

20:00-20:10

20:10-20:20

20:20-20:45

 

20:45-21:10

21:10-21:35

 

21:35-21:50

21:50-22:00

תכנית הערב:

https://forms.gle/9DaFYoYjzQX3VifJA
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL41Lfv4fvmqLK8E7nvoXbieZC5jLygkyK9VXIOg0BftMA%3D%3D


על הדוברים (לפי סדר א-ב):

 

פרופ׳ עירן דורפמן הוא ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ועוסק בפילוסופיה

קונטיננטלית, פסיכואנליזה וספרות צרפתית. כתב שלושה ספרים בצרפתית ובאנגלית על

תפיסה, גוף, שפה, יום-יום ודמות הכפיל. תרגום ספרו האחרון סערת כפילים: מסע בעקבות

זהות מרובה יצא השנה לאור בסדרת קו אדום של הקיבוץ המאוחד. 

 

ד"ר רינה לזר היא פסיכולוגית קלינית. מורה ומדריכה בתוכנית הליבה, במסלול ההתייחסותי

ובתכנית ללימודי תואר שלישי בפסיכואנליזה וממשקיה בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

בביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל אביב. 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" .

 

שרה קולקר היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית

לפסיכואנליזה, מורה ומדריכה במכון הפסיכואנליטי ובמרכז ויניקוט, חברת ועדת היגוי של

מרכז ויניקוט. עורכת מדעית של המהדורה העברית של הספר "חסך ועבריינות" מאת ויניקוט,

מתרגמת ועורכת בשיתוף עם עמרי גילן של הספר "טבע האדם" מאת ויניקוט.

 

דוד קיטרון הוא פסיכולוג קליני מדריך, מורה ומדריך במרכז ויניקוט בישראל, רכז ההוראה

והרכז המדעי של התכנית למטפלים באמנויות של המרכז וחבר בוועדה המדעית שלו, חבר

סגל ויועץ במסלול הדוקטורט של התכנית לפסיכותרפיה בביה"ס לרפואה של אוניברסיטת

תל-אביב, עורך מדעי של תרגומי ספרות פסיכואנליטית בהוצאת "תולעת ספרים", פרסם

מאמרים בכתבי עת באנגלית ובעברית בנושאי פסיכולוגית העצמי ותורתו של ויניקוט.

 

ד"ר בעז שלגי הוא פסיכולוג קליני, ראש תכנית הדוקטורט "פסיכואנליזה וממשקיה" בתכנית

לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים, עורך ראשי (משותף) של כתב העת "שיחות":

כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. 

 

 

 

 


