
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב  
שמחה להזמינכם/ן להשקת הספר

 

"הלא מודע הזוגי: 
זוגיות וטיפול זוגי במבט פסיכואנליטי"

 

מחברת: עירית קליינר-פז
הוצאת רסלינג, תל אביב

הלא מודע הזוגי על ספת הטיפול האישי 

הזמנה

ביום רביעי 19.01.22 בשעה 20:00
הערב יערך בזום (קישור ישלח לנרשמים)

התרומה של בקיאות בטיפול זוגי לטיפול האישי
 

תכנית הערב:
 

20:00-20:10 שלומית ידלין גדות: הנחיה ודברי פתיחה 

20:10-20:15 ענר גוברין: ברכות 

20:15-20:35 ענת ברעם:  "משלוש יוצא מרחב", שיקום המרחב

                  האנליטי דרך חשיבה על הלא מודע הזוגי.

20:35-20:55 רוני באט:  איזה קול יש לבן הזוג של המטופלת

                  הפרטנית אם אין מטפל ששומע אותו?

20:55-21:15 תאיר כספי: על התנועה מסובייקטיביות

                  לאינטרסובייקטיביות בטיפול הפסיכואנליטי.

21:15-21:45 דיון עם הקהל

21:45-22:00 עירית קליינר-פז: דברי סיכום ותודה

 

להרשמה לסגל ותלמידי התכנית לפסיכותרפיה

להרשמה לקהל הרחב

לכבוד השקת הספר,  קוד קופון 25% הנחה  באתר של ההוצאה -
4JB6V22G

חשוב מאוד להעתיק ולהדביק את קוד הקופון ולא להקליד אותו. 
קישור לעמוד הספר באתר ההוצאה  

 
 

4JB6V22G :קוד הקופון ל25% לרכישת ספרך
.חשוב מאוד להעתיק ולהדביק את קוד הקופון ולא להקליד אותו

https://rb.gy/dmlda6 :קישור לספר באתר ההוצאה
 
 

https://forms.gle/WQ2gzM5AhxCMnt6R6
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5shYW6UBfP%2FCS9mj518QhA3EbwCGb0n4m6Diroyao2PQ%3D%3D
https://rb.gy/dmlda6
https://rb.gy/dmlda6
https://rb.gy/dmlda6


על הדוברים (לפי סדר א-ב):

 

ד"ר רוני באט: פסיכולוג קליני, ראש המסלול ההתייחסותי, מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה,

בפקולטה לרפואה, באוניברסיטת תל אביב. עורך מדעי של הספר "פסיכואנליזה התייחסותית:

צמיחתה של מסורת" (הוצאת תולעת ספרים). מתמחה ותיק בחברה הפסיכואנליטית הישראלית.

בעבר שימש כיועץ הפסיכולוגי של הסדרה "בטיפול".

 

ענת ברעם שרף: פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית הישראלית, מורה

ומדריכה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית, ב"מסלול פרויד וממשיכיו", בתוכנית

לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב ובביה"ס לפסיכותרפיה הלפבא. 

 

פרופ' ענר גוברין: חבר סגל התכנית לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן; מנהל מסלול

דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות" למטפלים ממקצועות בריאות הנפש. פרופ' גוברין הוא פסיכולוג

קליני ופסיכואנליטיקאי, חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו; מחברם של ספרים

ומאמרים על פסיכואנליזה בהקשריה הפילוסופיים והתרבותיים.

 

ד"ר שלומית ידלין גדות: פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל-אביב

לפסיכואנליזה בת-זמננו. מרצה ומדריכה בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, בלימודי הליבה

ובמסלול הדוקטורט של התכנית לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב. חברה

בועדת ההוראה של התכנית לפסיכותרפיה, בוועדות ההיגוי של מסלול הדוקטורט "פסיכואנליזה

וממשקיה" ובמסלול ההמשך "פרויד וממשיכיו" בתכנית לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת

תל-אביב. חברת הבורד הבינ"ל של IARPP ויו"ר במשותף של פורום הקולוקוויום הבינ"ל. ספרה

Truth Matters: Theory and Practice in Psychoanalysis ראה אור ב 2016 בהוצאת בריל. 

 

ד”ר תאיר כספי: פסיכולוגית קלינית, מלמדת בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן.

The Routledge Introductions to Contemporary Psychoanalysis. עורכת משנה בסדרה

ספרה - מטפורות בפסיכואנליזה: עיון בהגותם של קליין, ויניקוט ואוגדן ראה אור בהוצאת רסלינג

Govrin, A. & Caspi, T. (Eds). The Routledge בשנת 2020. ספר נוסף עומד לצאת לאור

Handbook of Psychoanalysis and Philosophy. Routledge. Forthcoming

 

ד"ר עירית קליינר-פז: פסיכולוגית קלינית , עוסקת בטיפול אישי וזוגי, הוראה והדרכה, מייסדת

מסלול המשך בטיפול זוגי פסיכואנליטי בביה"ס לפסיכותרפיה תל אביב (ניהול משותף עם חגית

צאן). מחברת הספר "הלא מודע הזוגי" וכן פרק בספר "חיפושית הנפש", שניהם בהוצאת רסלינג;

Same-Sex Couples and Other Identities: Psychoanalytic מחברת פרק בספר

Perspectives, Ed: Damian McCann, Rutledge במשותף עם ד"ר אסתר רפפורט.

 


