תולעת ספרים והתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב
שמחות להזמינכם/ן ליום עיון לכבוד הוצאת הספר :

לב פקוח לרווחה:
על ההתמסרות ההדדית באזורי טראומה
מאת בעז שלגי
בהוצאת ״תולעת ספרים״

יום שישי ,24/6/22 ,בין השעות 8:30-13:45
באולם פאסטליכט ,בניין מקסיקו (אומנויות),
אוניברסיטת תל אביב

תכנית הכנס :
מנחה הכנס :שלמה מנדלוביץ
09:00 – 08:30

התכנסות

09:10 – 09:00

ברכות :מירב רוט ,ראש התכנית לפסיכותרפיה

09:50 - 09:10

קלאודיה קוגן :על אהבה ,התמסרות והתייצבות
מיטיבה – החיפוש המתמיד כיצד להיות אדם.

10:30 – 09:50

מיכאל גלוזמן :השירה כמרחב טרנספורמטיבי.

10:45 – 10:30

הפסקה

11:25 – 10:45

ז'וזה ברונר :הכרה והתמסרות  -האמנם מעבר
ליחסי הכוח?

12:05 – 11:25

דני לוי :פסיכה ,ארוס ורפונזל :מה מלמדים אותנו סיפורי
המיתולוגיה ואגדות העם על השדה והמעשה הטיפולי.

12:30 – 12:05

הפסקה

13:30 – 12:30

ג'ודי מסלר דייויס בראיון (מוקלט מראש) עם בעז שלגי:
על טראומה ,דיסוציאציה ,תקווה ואהבה*.

13:45 - 13:30

בעז שלגי :דברי תודה וסיום

*משתתפי/ות יום העיון יוזמנו לשעת שיחת זום עם ג'ודי דייויס יומיים-שלושה
לאחר הכנס ,בה יוכלו לשוחח איתה על הרעיונות שעלו בראיון.
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: על המרצים
Jody Messler Davies, Ph.D.:
Is Editor in Chief Emeritus, and current associate editor of
Psychoanalytic Dialogues: A Journal of Relational Perspectives;
Faculty, Supervisor and former co-chair of the Relational Track,
New York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and
Psychoanalysis; Founding Vice President of the International
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy,
Founding Member of the Stephen A. Mitchell Center for Relational
Psychoanalysis. She is on the editorial boards of Gender and
Sexuality and Psychoanalytic Perspectives, and is also a Faculty
and Supervisor at the National Institute for the Psychotherapies,
The Massachusettes Institute for Psychoanalysis, and The Institute
of Contemporary Psychoanalysis, Los Angeles. Dr Davies is coauthor (with Mary Gail Frawley-O'Dea) of Treating the Adult
Survivor of Childhood Sexual Abuse: A Psychoanalytic Perspective.
She is currently at work on a new book: Transformations of Desire
and Despair: Clinical Implications of the Theoretical Shift to a
Relational Perspective.
Dr. Davies has written over 50 published papers on the topics of
trauma, dissociation, multiplicity of self organization, erotic
aspects of transference/countertransference termination from a
relational perspective, psychoanalytic imagination, and analytic
love.

: פרופ' ז'וזה ברונר
 ובמכון כהן להיסטוריה,פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
 במהלך השנים.ופילוסופיה של המדעים והרעיונות של אוניברסיטת תל אביב
 וראש, ראש מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית,כיהן בין היתר כראש מכון כהן
 הקים באוניברסיטת תל אביב את.מכון ביסן לחקר התודעה ההיסטורית
 ואת,הקליניקה המשפטית הישראלית הראשונה לקידום זכויות ניצולי שואה
 בתקופה זו מכהן כמנהל האקדמי של.מסלול הלימודים למשפט ומדעי הרוח
 היסטוריה: תחומי מחקר.ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה
 הסברים פסיכולוגיים של,ופוליטיקה של הפסיכואנליזה ושל שיח הטראומה
, הקשר בין משפט,פלסטיני- שיח בריאות הנפש בסכסוך הישראלי,הנאציזם
 ההיסטוריה של הפיצויים האישיים לניצולי השואה בגרמניה,זיכרון וזהות
. נושאים מגוונים במחשבה פוליטית מודרנית,וישראל

פרופ' מיכאל גלוזמן:
מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב .בין ספריוThe Politics of :
 ,)Canonicity (2003הגוף הציוני ( ,)2007שירת הטבועים ( ,)2018אהרון:
הבית והמשפחה בשירת אהרון שבתאי (.)2021

ד"ר דני לוי :
פסיכיאטר ,מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה ,בית הספר לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר קלאודיה קוגן :
פסיכולוגית קלינית-מדריכה ,יו"ר יוצאת של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית
העצמי ולחקר הסובייקטיביות .דוקטורט בפילוסופיה "על סולידריות אנושית-
חקירה פילוסופית ופסיכואנליטית אודות יכולתו של האדם לפעול למען
זולתו" ,התוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן .מרצה בהווה
ומייסדת ומנהלת בעבר של "תכנית הכשרה תלת -שנתית ללימודי
פסיכולוגיית העצמי" .מרצה בתוכנית "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"
ביחידה ללימודי המשך בביה"ס לרפואה שבאוניברסיטת תל-אביב.

ד"ר שלמה מנדלוביץ:
פסיכיאטר ,מנהל את המרכז לבריאות הנפש שלוותה .בעבר שימש בראש
התוכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א .ספריו ("נפש
במרחק נגיעה :מסע בפסיכותרפיה אנליטית" ,דיונון" ;2005 ,על הסדר
החברתי של העצמי-ים המרובים :לקראת פסיכואנליזה
פוסט-פוסט-מודרנית" ,רסלינג" ;2009 ,אני-יחיד-רבים :מרחב ,תוכן וסדר
בעולם העצמי-ים המרובים" ,ההוצאה האקדמית של אוניברסיטת ת"א;2015 ,
"מחשבות מחדר הטיפול 101 :דברים שלמדתי מטיפול על החיים" ,הוצאה
עצמאית )2020 ,עוסקים בפסיכותרפיה דינמית ,ובממשקיה עם הפילוסופי
והחברתי.
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