
הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה 
 התייחסותית

 שמח להזמין לכנס:

 מעגלים מתרחבים

 מבט התייחסותי על מרכז ופריפריה

  

 2018לפברואר   15-16

 במתחם המרכז לתיאטרון עכו

 , עכו1רח' ויצמן 

 לכנס הינה מראש בלבד, ההרשמה 

 דרך הקישורים שבתחתית המודעה

  

 תכנית הכנס

 לפברואר 15 יום ה' 

 התכנסות  - 20:15 -19:45

 ד"ר אסתר רפפורט ומר אודי חן. -דברי פתיחה  - 20:30 -20:15

במה  –)בביצוע תיאטרון יפו  צפייה בהצגה "פרחה שם יפה"  - 20:30-21:30
 ערבית(. -עברית לתרבות

גרינוולד ועם שחקניות -דיון עם בימאית ההצגה, גב' חנה וואזנה  - 21:30-22:00
 בהנחיית מר אודי חן וד"ר אסתר רפפורט. ההצגה,

                        



 לפברואר 16  יום ו'

 התכנסות   - 8:00-08:45

ד"ר עופר מאורר )יו"ר הפורום היוצא( וד"ר  -דברי פתיחה    - 8:45-09:00
 )יו"ר הפורום הנכנסת( אילנה לאור

הרצאה במליאה  -"מבט על הפריפריה האישית שלי"    - 9:00-11:00
 הגדולה.

ובמאי  סופר ישראלי, תסריטאי מורה, -מרצה: מר מתן יאיר                       
", זכה להערכה רבה פיגומיםקולנוע עטור שבחים. סרטו האחרון "

 מרובות  ומועמדויות 

 . ההרצאה תלווה בקטעים מעבודתו.2017לפרסי אופיר                       

 מר גבי אשר ומתדיינת נוספת  :מתדיינים מוזמנים                      

ארוחת צהריים והפסקה פעילה עם אירוע תיאטרלי חי מבית  - 11:00-12:00
 קבוצת 

כרכור –חנה תיאטרון "הידית" )אנסבל יוצרים הפועל בפרדס                      
  תרבות אזורית, לתיאטרון ניסיוני חזותי ורב תחומי(. כמעבדת

 מרכז,-הרצאות קצרות בקבוצות דיון במגוון נושאי פריפריה  -12:00-14:00
 ות מטעם הפורום ההתייחסותי והמכון לאנליזה קבוצתית.-מנחים בהנחיית

יתכתב עם נושא הכנס ויגע בסוגיות הדיון בכל קבוצה                       
 מעולמה של הגישה ההתייחסותית. תיאורטיות וקליניות

  

 קבוצות הדיון 

 ההרשמה לקבוצות הדיון תתבצע מראש. 

לאחר ההרשמה לכנס עצמו דרך הלינקים המתאימים שבתחתית פרסום זה יש 
בציון שם השולח   relational.forum.israel@gmail.com לשלוח מייל לכתובת

 1ת )לשם הבהרה: -קבוצות לפי סדר העדיפות האישי של המשתתף 3והדירוג של 
 לפי הסדר(.  3-ו 2הקבוצה שבה הכי הייתי רוצה להשתתף ואחריה  –

 ם. השיבוץ לקבוצות ייעשה לפי סדר הגעת המיילים אל ועד הפורו

איננו יכולים להתחייב כי הנרשמים יקבלו את ההעדפה הראשונה שלהם או 
 העדפה כלשהי. 

חשוב לדעת: כל מי שלא ישלחו מייל דירוג ישובצו בהתאם למקומות שיוותרו 
 פנויים.

  

mailto:relational.forum.israel@gmail.com


 ות:-ות והמתדיינים-שמות קבוצות הדיון, המנחים

בהנחיית רחל בניטה  - מפגש שפות על הספה הפסיכואנליטית     .1
  ויהודית אשר.

סיפורה של -כשטראומת ההגירה פגשה את טראומת הקליטה     .2
  בהנחיית טלי סימני וד"ר אסתר רפפורט. - הקהילה האתיופית

בהנחיית גילי  - עמדת כח ונקודת עיוורון -העמדה הטיפולית     .3
  בן שפר ועדית ניר.-כ"ץ

שיח על אלה שיש להם ואלה שאסור שיהיה להם )פרחאד      .4
במהלך הקבוצה יוקרן סרטו הדוקומנטרי הקצר של  - דלאל(

בהנחיית מישאל חירורג     -מישאל חירורג "המרכז הישן חי ומת" 
  ד"ר אילנה לאור(. -ואביחי אבידור )מתדיינת התייחסותית 

טיפול  - עיר מקלט, עובר ושב, איזה מזל אני שר עכשיו     .5
בהנחיית שי  - במוזיקה במרחב אולפני במקלט לנוער בזנות

  פרידור ואודי חן.

בהנחיית לאה חייקין וגלית  - אזורי הפריפריה של הנפש     .6
  אורן סול(. -אלחדד )מתדיינת התייחסותית 

פרשנות  - הרואה על מרכז תשומת הלב ועל עיוורונה של העין     .7
בהנחיית ד"ר עינת  -טיפולית כתנועה מהמרכז לפריפריה 

  רוזנבוים ועומר דרור.-אספלר

 - קרבה וזרות בטיפול בנשים חרדיות -אשת חיל בטיפול      .8
  בהנחיית אילת וידר כהן ויואב אנטמן.

פוליטיקה בחדר הטיפול, השיח בין הערבי  -טיפוליטיקה     .9
בהנחיית וסים  - אלי בין כתלי הקליניקההפלסטיני ליהודי ישר

  בירומי ושילי ורדימון.

  

 אודות הכנס

בקרב ועד הפורום ההתייחסותי התגבשה השנה המשאלה לצאת מדל"ת אמות 
פעילותנו הרגילה, למפגש עם חברינו וחברותינו המטפלים והמטפלות בדרום 

 ובצפון הארץ.

ההתייחסותית התאפיינה מראשית דרכה במודעות חברתית גבוהה הגישה 
ובנכונות להתמודד עם המורכבות האינסופית הנובעת מחוסר היכולת שלנו, 

ות בטיפול להבחין באופנים חד משמעיים בין חוץ -בנות אדם העוסקים-כבני
לפנים, בין הפוליטי לבין האישי, ובין האחרות של האחר הממשי לבין תחושת 

 ות שנוצרת כתוצאה מהשלכת חלקי העצמי המודרים שלנו עליו.הזר

, 2017-ערך בסידני, אוסטרליה בנהכנס ההתייחסותי הבינלאומי האחרון, ש
עסק בנושאים הללווספציפית ביחסי המרכז והפריפריה על היבטיהם הטיפוליים 

והפוליטיים. בזיקה לכך יעסוק גם הכנס שלנו אשר יתקיים בעכו, במתכונת 
   חדת וחדשה, והוא מבטא את רצוננו בגדילה, העמקה והתרחבות.מיו



העיסוק במרכז ופריפריה הוא רב מימדים ורב פנים, הוא נושא מפגש ממשי 
וסימבולי, בין אוכלוסיות שונות וחבלי ארץ שונים, בין מאפיינים לאומיים, 

ותרבותיים. במפגש כזה טמונים מצד אחד סקרנות, אקונומיים, -עדתיים, סוציו
היכרות והכרה, התוודעות ועניין, אך מאידך טעונים בו תחושות קיפוח, 

התנשאות, ביטול ומחיקה, ניכור והתנכרות. זהו גם מפגש של אזורים שונים 
 בתודעה ובנפש המקבלים ייצוגים שונים במציאות. 

כיצד אנו  -וליטיות וטיפוליות כמו המפגש בין מרכז ופריפריה מעלה שאלות פ
מגדירים מרכז ופריפריה? מה מאפייניהם? איזה קשר מתקיים ולא מתקיים בין 

אזורי נפש ומציאות אלה? מושגים רבים ניתנים לבחינה על הרצף מרכז 
 נורמות, פתולוגיה, ייחודיות, זרות, מסורת, מקוריות, ועוד. –ופריפריה 

ות טיפוליים ננסה לעסוק בכנס זה, בהתבוננות ות למקצוע-בהיותנו משתייכים
ובמחשבה על הרלבנטיות של הנושא במרחב הטיפולי. ננסה לראות עד כמה יש 

פריפריה, היכן -מקום בשיח המקצועי שלנו לנושאים של רב תרבותיות ומרכז
 הם מוצאים ומודרים ומדוע?

לארח כנס עכו, העיר מרובת הפנים: לאומית, דתית, עדתית ותרבותית, יאה 
 המחפש מקום ומרחב אחר, ההולם אותו. 

ות לשהות לרגע, לבוא ולהתארח בעכו*, אשר מחד -ות לכנס מוזמנים-המגיעים
יש בה יופי, ציוריות וייחודיות ומאידך חלקים עזובים, מוזנחים, ו"מודלקים", כל 
אלה משרטטים מפה צפופה של ייאוש ותקווה גם יחד. בבואנו לעיר כבר ביום 

לפברואר נוכל ליהנות מחוויה חושית מרתקת של אירוח, אווירה,  15-שי החמי
 שווקים ומסעדות בצד דיונים מרתקים ומגוונים ברוח הגישה ההתייחסותית. 

 בציפיה, התרגשות וסקרנות לקראת הכנס,

 ות ועד הפורום ההתייחסותי-חברי

  

 הרשמה לכנס

  ש"ח 300  -  ות-לינק הרשמה לאורחים לחצו כאן על

בארגון  )חברים הרשומים IARPPלחברי  לינק הרשמה לחצו כאן על
 ש"ח 260  - הבינלאומי(

 220  -  ות-וגמלאים ות-ות, מתמחים-לסטודנטים  לינק הרשמה לחצו כאן על
 ש"ח

  

בלבד. השתתפות מותנית בהרשמה מראש דרך  בהרשמה מוקדמת הכניסה
 אחד הלינקים. 

. לאחר 31.1.18רק עד לתאריך  20%החזר דמי ההרשמה אפשרי בניכוי 
 .החזר כספיתאריך זה לא תתאפשר קבלת 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13021319&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13021321&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13021323&t=1


 *רשימת אפשרויות לינה במגוון מחירים מיוחדים לכנס תועבר בקרוב.

 


