
תמונות מחיי זוגיות
זוגיות וטיפול זוגי בראי הפסיכואנליזה,

דיון קליני ותאורטי על בסיס הסדרה "תמונות מחיי נישואין" 
בהשתתפות היוצר חגי לוי

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב 
שמחה להזמינכםן ליום עיון 

 ביום ו' 8.4.2022 
בין השעות 8:30-14:00

אולם לולה, בניין הפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל אביב ובזום

ביום העיון יוצג המסלול החדש ללימודי תעודה בטיפול זוגי פסיכואנליטי
מומלץ לצפות בסדרה

להרשמה לקהל הרחב
להרשמה לסגל ותלמידי 

התכנית לפסיכותרפיה

להרשמה לקהל הרחב - בזום
להרשמה לסגל ותלמידי 

התכנית לפסיכותרפיה - בזום

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4vC4gJvfI%2B%2Fq%2BAcnJbhbJeXxP3qVTI1kxsZFcbnvh1%2BQ%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4ak9bDTHKk%2FrnBsxHfvJS0nvmgZq1zq%2B52aU6F2uGASw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D


מערכה שניה - 10:15-12:15
 

תמונה ראשונה  
הקרנת קטע מהסדרה

'הסצנה' החסרה: שיבושים ביכולת לזוגיות אינטימית. 
הרהורים ברוח פוסט קלייניאנית בעקבות הסדרה "תמונות מחיי נישואין".  

המרצה: קרן שפירא
 

תמונה שנייה
הקרנת קטע מהסדרה 

בדידות משגעת או לבדיות בשניים - הרהורים ברוח ויניקוט ואוגדן בעקבות הסדרה "תמונות מחיי
נישואין"

המרצה: ד"ר רון נסים
 

שאלות מהקהל
 

הפסקה 12:15-12:45

מערכה ראשונה - 08:30-10:00 
 

08:30-09:00 התכנסות
09:00-10:00  ברכות: ד"ר מירב רוט

                       תיאור המסלול: גב' חגית צאן

תכנית יום העיון:

פרולוג:
הקרנת קטע מהסדרה

ובתפקיד הראשי: מטפלת זוגית! 
המודע והלא מודע בטיפול הזוגי וכיצד תמונה אחת שווה אלף מילים

מרצה: ד"ר עירית קליינר-פז 
הרצאה קצרה זו תקשר בין מושגים ורעיונות שיילמדו במסלול תוך כדי הצגת  "זוג המטופלים"

ג'ונתן ומירה, גיבורי הסדרה "תמונות מחיי נישואין". ההרצאה תהווה הקדמה להרצאות המרכזיות
של יום העיון שיציגו מודלים קליניים-תאורטיים על בסיס יחסי הזוג מהסדרה.

 
הפסקה 10:00-10:15 

מערכה שלישית - 12:45-14:00
 

היוצר והבמאי של הסדרה, מר חגי לוי, ישתף ברעיונות לגבי זוגיות בקולנוע ובמציאות ויענה
לשאלות של פאנל המרצים והקהל.

 
שאלות מהקהל 



 

על הדוברים (לפי סדר א'-ב'):

 

חגי לוי - תסריטאי, במאי ומפיק טלוויזיה. יוצר הסדרה "בטיפול", שבה היה גם מפיק ובמאי שותף.

הסדרה עובדה ל-19 גרסאות ברחבי העולם, ביניהן In Treatment של HBO שזכתה בפרסי אמי

HBO ויצר עבור ,Showtime וגלובוס הזהב. לוי זוכה פרס גלובוס הזהב על יצירת הסדרה "הרומן" של

,Hbo-את הסדרה "הנערים" שזכתה ב-14 פרסי האקדמיה הישראלית לטלוויזיה, ולאחרונה, שוב ל

 את   "תמונות מחיי נישואין", עיבוד ליצירת המופת של אינגמר של ברגמן.

ד"ר רון נסים - פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר

והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. מרצה

במכון אקרמן ובאוניברסיטת אדלפי בניו-יורק. קליניקה פרטית בגבעתיים.  

 

חגית צאן - עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, עוסקת בטיפול אישי, זוגי וקבוצתי. אנליטיקאית קבוצתית,

מורה ומדריכה בטיפול אישי וקבוצתי בתוכנית לפסיכותרפיה ובמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.

חברת וועדת הוראה בתוכנית לפסיכותרפיה ומנהלת במשותף את מסלול ההמשך בטיפול זוגי

פסיכואנליטי.

 

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" בהוצאת רסלינג. לשעבר יועצת לסדרה "בטיפול". 

 

ד"ר מירב רוט – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ראש

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת תל-אביב; מחברת "מה קורה לקורא? התבוננות

A psychoanalytic“ :פסיכואנליטית בקריאת ספרות", הוצאת כרמל, 2017, שראה אור גם באנגלית

.perspective on reading literature: Reading the reader”, London and NY: Routledge, 2020

(MA) קרן שפירא - פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית זוגית, בוגרת מורשית מכון טוויסטוק ומוסמכת

מטעם אוניברסיטת מזרח לונדון. מטפלת ומדריכה מוסמכת מטעם האגודה הישראלית לטיפול

משפחתי וזוגי. עוסקת בהוראה והדרכה של צוותים מקצועיים בשירות הציבורי. פרקטיקה פרטית

בבנימינה.

 

 

 


