
הפורום הישראלי לפסיכואנליזה 
 ופסיכותרפיה התייחסותית

  

 

 לסדרה התייחסותיתהזמנה 

 ברומברג פיליפ של המרובות פניויחד את  מגלים

 

 הסדרה:  מרצי

 ד"ר מיטשל בקר, ד"ר אבי ברמן, ד"ר צביה זליגמן,טרן, סדונל  פרופ'

 שיבר-דרור ותמי

 כי גילינו, השנה פטירתו על כשנודע אךמהכתובים ולא מתוך היכרות אישית,  מכירים.ות את ברומברג רובנו

, ומתוך כתיבתו בקליניקה ועוגן תיאוריה של עוגן, התייחסותי פנימי עוגן משמש הוא מאיתנו.ות רבים עבור

 החיה והאישית איכשהו חשנו כי אנחנו מכירים מעט גם את ברומברג עצמו.



 נרצה. בסדרה המייסדים ומאבותיההינו אחד מעמודי התווך בהתפתחות החשיבה ההתייחסותית  ברומברג

 התפתחות על, הגהלהעמיק את ההיכרות עם ברומברג וכתביו תוך התבוננות מזוויות שונות על התיאוריה ש

 לש תרומותיו עושר את מלתארכאדם. קצרה היריעה  עליו ואף הפסיכואנליטי השדה בתוך תפיסותיו

וה'עמידה ברווחים',  העצמיבחרנו להתמקד בתפיסתו את העצמי המרובה, מצבי  בסדרהכן  ועל, ברומברג

, וכן בהבנתה ההתייחסותית מההתפתחות כחלק ואינטרסובייקטיבים פנימיים דיסוציאציה תהליכי בהדגשת

 את והאישית התיאורטית לקריאתם ונתוודע שוניםמרצים  נפגוש בסדרה הערבים בשלושת. הטראומהשל 

 . ברומברגכתבי 

ממייסדי ומובילי הזרם  סטרן דונל פרופ' את נארח הסדרה של החגיגי פתיחהערב הב

 ההתייחסותי.

יאר"פ, סטודנטים.ות, לחצו כאן: להרשמה להרצאה עם פרופ' דונל סטרן לחברי.ות  

 .הקהל עם משותף ודיוןות /הרצאה יכלול מפגש כל ש"ח 40מתמחים.ות 

 הרלוונטיהמפגשים בסדרה. לינק למאמר  שלושת לקראתלקרוא את המאמרים  המשתתפים מתבקשים

 .הערב מועד לפני שבועיים הפורום באתר יפורסם

 .הערב בתאריך.ות לנרשמים ישלח קישור. 20:00-21:45, בשעות בזום יערכו המפגשים זו בעת

 גלור, ושירה קדם אילון.-יואב אנטמן, ד"ר נוגה אריאל :מנחי הסדרה הם

 ש"ח 50לאורחים.ות  פרופ' דונל סטרןלחצו כאן: להרשמה להרצאה עם 

לחברי.ות יאר"פ, סטודנטים.ות,  עם פרופ' דונל סטרןלחצו כאן: להרשמה להרצאה 
 ש"ח 40מתמחים.ות 

 "חש 90 .ותמתמחיםו.ות, סטודנטים"פ, יאר ות.לחברי המלאה לסדרה להרשמה: כאן לחצו

 ש"ח 120 ות.לאורחים המלאה לסדרה להרשמה: כאן לחצו

 תשלום נוסף לשתי הסדרות. ללארשומים.ות הרשומים.ות לסדרה מהשנה הקודמת 

אנא שלחו  .ותלמעוניינים –מלגות השתתפות בסדרה ללא תשלום  5התקופה ינתנו  ברוח

 .ןאליכם ונחזור הפורום למיילפניה 

 

 המפגשים תכנית
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 21.3.21 ראשון מפגש

 Donnel B. Stern (Ph.D.) סטרן דונל פרופ'עם  פתיחה ערב

 בינינו.פיליפ ברומברג, האיש, עבודתו והחברות 

 לאור אילנה"ר ד בהנחיית

ידבר על ברומברג  אשרממובילי הזרם ההתייחסותי  סטרן דונל פרופ'הפותח את הסדרה נארח את  בערב

 מתוך ברומברג של התיאורטית התפתחותו. סטרן יפרוס את ההוגה מתוך חברות עמוקה ורבת שניםוהאיש 

סטרן על  עםשיח פתוח  רבנזמין את כולכם.ן לחשיבתו והוא יציג את עיקרי . עמו אישיתמקצועית ו היכרות

 .עצמו סטרןברומברג ומשנתו ועל השפעתו על  

Donnel B. Stern (Ph.D.) is a Training and Supervising Analyst at the William Alanson 

White Institute in New York City; Clinical Consultant and Adjunct Clinical Professor of 

Psychology at the NYU Postdoctoral Program in Psychoanalysis and Psychotherapy. He is 

Founder and Editor of an ongoing book series, "Psychoanalysis in a New Key.” His most 

recent book is The Infinity of the Unsaid: Unformulated Experience, Language, and the 

Nonverbal. 

 

 28.4.21 שני מפגש

 הברומברגיאני העצמי

 בקר מיטשלד"ר ו ברמן אביד"ר 

 

 ד"ר אבי ברמן

 על חיבור מצבי העצמי המנותקים בטיפול –סוערים''גשר על מים 

 :המאמר על



Bromberg, P.M. (1998). Staying the Same While Changing: Reflection on 

Clinical Judgment. Psychoanalytic Dialogues, 8(2): 225-236. 

 Standing in spacesהמופיע גם בספר: 

הוא כנראה הכותב החשוב בימינו אודות מצבי עצמי ודיסוציאציות ובייחוד אודות טראומה  פיליפ ברומברג

ודיסוציאציה. איחוי של דיסוציאציות נחשב לתרומה טיפולית אשר מאפשרת למטופל לחוות חיים 

 אינטגרטיביים ומעובדים. עם זאת איחוי זה כמוהו כוויתור, מצדו של המטופל, על מנגנון הגנה יקר ערך.

יתר על כן, האיחוי מחליף את הדיסוציאציה בקונפליקט פנימי העלול להיות סוער ומכאיב. המטפל עלול 

לחוש ערעור ואשמה מול כאבו של המטופל המאתגרים את יכולתו להכיל את סערת הנפש של שניהם. 

מקצועית של המטפל במצבים אלה ותכלול תיאורי מקרים -ההרצאה תתמקד בהתמודדותו האישית

 לוונטיים.ר

 

, פסיכולוג קליני, מדריך, פסיכואנליטיקאי, אנליטיקאי מנחה ואנליטיקאי קבוצתי. (.Ph.D) ד"ר אבי ברמן

חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ובמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. יוזם ויו"ר ראשון של המכון 

ישור בין קבוצות בקונפליקט. ראש התכנית הישראלי לאנליזה קבוצתית. ממייסדי עמותת "בסוד שיח" לג

לטיפול קבוצתי בבית הספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל אביב. מורה ומדריך במוסדות אלה. כותב 

 משותף של הספר "קורבניות, נקמה ותרבות הסליחה" )יחד עם מרים ברגר ואיון אורליץ'(.

 

 ד"ר מיטשל בקר

כיצד עברה הפסיכואנליזה ההתייחסותית מחיפוש  -אין עצמי אמיתי ללא אחר אמיתי 

 .להבנת היווצרותו מתוך יחסים עם האחר האמיתי  העצמי האמיתי

 על המאמר:

Bromberg, P. M. (2009). Truth, human relatedness, and the analytic process: 

An interpersonal/relational perspective. International Journal of 

Psychoanalysis. 90(2), 347. 

 ?האחר מול וקורה נוצר בחיינו'אמיתי'  הכי שהרגע להיות יכול האם 



, וויניקוט של לעבודה אהדתו אף שעל, נראה. ברוברג פיליפ של עיניו פי על האמת במושג לדון ברצוני

 בתהליך החל שברומברג לטעון ברצוני. וויניקוט של' האמיתי'העצמי  המושג עם ישירות מתווכח ברומברג

 האמת נושאי להבנת ותרומתו ביון של בעבודה אשתמש'. אמיתית'אחרות  - המושג את עבורי שיצר

'אחר ל' האמיתי'העצמי מ מעבר: בפסיכואנליזה שהתרחש המהותי השינוי את לחדד כדי, והטרנספורמציה

 '.האמיתי

חסותית עם דגש על יפסיכולוג קליני, כתב מאמרים על פסיכואנליזה התי הוא (.Psy.D) ד"ר מיטשל בקר

בהתייחס לנושאים של  )תוך נפשיים( למודלים אינטרסובייקטיביים שימור הדיאלקטיקה בין מודלים מונאדיים

משחק, הזדהות השלכתית, נרקיסיזם, הכנסת אורחים, לידת הפירוש, והיעלמות. ד"ר בקר מלמד קורסים על 

אילן ומנחה קבוצות קריאה בספרות -כנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ברובמרכז ויניקוט ובת עבודתו של ביון

 הפסיכואנליטית לאנשי מקצוע.

 

 9.6.21 שלישי מפגש

 זליגמן צביה"ר וד שיבר דרור יתמ

"Going too far" תהום אמיתית ובושה הדדית בטיפול בטראומה חמורה על פי :

 .ברומברג

 על המאמר:

Bromberg, P.M. (2000). Potholes on the royal road: Or is it an abyss? 

Contemporary Psychoanalysis, 36, 5-28. 

 :בספר גם ופיעמ

Bromberg, P. M. (2006). Awakening the Dreamer. Mahwah, NJ: The Analytic 

Press. 

הוא מלמד אותנו פיליפ ברומברג חובר אלינו במחוזות האימה ההדדית שבעבודה הטיפולית עם טראומה. 

מערער את ביטחוננו  ברומברג .שלטפל בטראומה משמע להתערער ולהשתנות בעקבות ההדף שלה בנפשנו

 –באומרו שלמרות כמיהתנו לספק מרחב בטוח עבור המטופלים.ות שלנו, לא נוכל להבטיח זאת. להיפך 

"( מעבר ליכולתה של המטופלת, ורק בדיעבד מבחין going too farהמטפל תמיד נחווה כזה שמרחיק לכת )"

לקי נפש מנותקים אשר קפאו מאימה, במה שהיה "יותר מדי" עבורה. אותו "יותר מדי" הוא המפגש עם ח



מפגש המעורר כאב שלא ניתן לנסחו, ועל כן לא מזוהה על ידי המטפל. כשל זה של המטפל, הנובע מהקושי 

לפגוש בחלקים מעוררי אימה בנפשו שלו, מביא למשבר ביחסים הטיפוליים, משבר שמסלים והופך לתהום 

 בין המטופלת והמטפל. 

רוכה בכך שכל אחד מהצדדים חווה בושה: המטופלת בשל הצורך שלה ברומברג מזהה שההסלמה כ

בהכרה, צורך שלא נענה על ידי המטפל, והמטפל בשל הכאב שחולל אצל המטופלת היקרה לו. התהום 

שנפערת בין המטופלת למטפל איננה רק שחזור בהווה של העבר, אלא משבר אמיתי בהווה של הקשר. זו 

להיחלץ ממנה והיא תוצר של התנגשות בין חלקים מנותקים של המטופלת  תהום אמיתית שלא תמיד ניתן

 ושל המטפל, ופעולתה של הבושה ההדדית.

 דרך תיאורי מקרה בתחום הטראומה והדיסוציאציה.   ונדגימם במפגש נחבור לרעיונות אלה של ברומברג 

לטיפול בטראומה מינית במערך  פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנהלת מרכז לטם (.Ph.D)ד"ר צביה זליגמן 

הפסיכיאטרי במרכז הרפואי תל אביב. מלמדת באוניברסיטת תל אביב, בלימודי המשך של המסלול 

ההתייחסותי ובמרכז הבינתחומי ללימודי טראומה בנט"ל. כותבת על טראומה ודיסוציאציה. ערכה יחד עם 

עריות" ועם ד"ר עפרה אשל את הספר "היה או  פרופ' זהבה סולומון את הספר "הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי

 לא היה: כשצללים של פגיעה מינית עולים בטיפול".

אביב. רכזת אחראית של  -פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, קליניקה פרטית בתל - שיבר-דרור תמי

חברה אביב", לימודי המשך למטפלים מנוסים במרכז הלימודים של ה-תכנית "המעשה הטיפולי תל

הפסיכואנליטית. מלמדת במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית, במרכז ויניקוט ובמסלול ההתייחסותי 

אביב. חברת ועדת האתיקה של התכנית לפסיכותרפיה בביה"ס לרפואה באוניברסיטת -באוניברסיטת תל

 . ויניקוט ומרכז אילן-בר ,אביב-אביב ומדריכה בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטאות תל-תל

  

 הסדרה ומנחותמנחי  על

הספר   ביתפסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית, מדריכה ומורה ב (.Ph.D) ד"ר אילנה לאור

וחברת הוועד  תחסותייאוניברסיטת תל אביב, יו"ר הפורום לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התיבלפסיכותרפיה 

הוציאה לאור שני ספרי ילדים  .IARPP תלפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותי הבינלאומישל הארגון 

 וכתבה מאמרים רבים בנושא התהליך הטיפולי. עובדת בקליניקה פרטית בתל אביב.

פסיכולוג קליני, עמית מתמחה במכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו. מלמד במכללת דויד ילין,  יואב אנטמן

בביה"ס לפסיכותרפיה בביה"ח ברזילי, ובתוכנית הבינתחומית במכון ת"א לפסיכואנליזה. חבר וועד הפורום 

 הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מתגורר ועובד בירושלים.



עובדת עם פסיכואנליטית,  ופסיכותרפיסטית ויצירה בהבעה מטפלת היא( .Ph.D) גלור-ריאלא נוגה"ר ד

אביב -אביב. מרצה באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-בקליניקה פרטית בתל מבוגרים ומתבגרים

 התייחסותיתהישראלי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה  הפורוםועד  חברת. ואמנויותהאקדמית לחברה  במכללהו

 .פסיכואנליטית לפסיכותרפיה הישראלית האגודהו

, קנדידטית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, בוגרת המסלול פסיכולוגית קלינית שירה קדם אילון

אביב וחברה בוועד הפורום הישראלי -ההתייחסותי בבית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל

ניקה בתל אביב ובמרפאת בריאות הנפש מכבי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מטפלת בקלי

 מובילה את תחום הטיפול הקבוצתי. שכונת התקווה, ת"א, שבה 

 

 

 


