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Digital Desire and the Online Imposter: 'Catfishing' 
Freud considered the unconscious a site of repressed wishes and hidden desires whose influence extends to 

the farthest reach of conscious life. Today, the unconscious is finding new expression on the Internet, which 

allows users anonymity and easy access. Users can shed their “real world” skins and replace them with 

digital ones, creating virtual personas to indulge in their secret passions. The Internet allows for the 

appearance of nearly anything that takes place in the human mind. Thus it is a space for fantasy, though with 

physical and sometimes dangerous consequences.  

This paper will address the forbidden expressions of human desire via technology. A case of catfishing, 

whereby a person creates a fictional profile to lure someone into a relationship, is offered to raise questions 

about the nature of the human self and the role it plays in deception.  
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 :אורנה שור

פסיכולוגית קלינית ומדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה. עוסקת בטיפול פרטני, זוגי, וטיפול בצמדים בגישה דינמית 
מדריכה בחוג לפסיכותרפיה  התייחסותית וביישומים קליניים של הגישה ההתייחסותית לקליניקת הטיפול הזוגי.

הבינתחומי בהרצליה, בשירות הפסיכולוגי בתל אביב, במרכז ויניקוט, בתכנית הגל החדש בפסיכותרפיה במרכז 
 החינוכי ובתחנות לטיפול זוגי.

מלמדת במסלול לטיפול זוגי בלימודי פסיכותרפיה "יישומים קליניים", קורסים על מיניות בטיפול ובטיפול זוגי, 
רים מטעם המכון בניו יורק. משלבת היבטים וחיבו (קדות מנחה מוסמכת בהתמ מרצה ומעבירה סדנאות בתחום

 מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בהרצליה. חברה בוועד הפורום ההתייחסותי הישראלי. של רוח ונפש.

 :יואב אנטמן

בתכנית לפסיכותרפיה בבי"ח  פסיכולוג קליני ומדריך מוסמך בפסיכותרפיה. מלמד את הגישה ההתייחסותית
ילין.  מלמד ומדריך בתכנית נעל"ה ובמנהל הסטודנטים העולים. -ברזילי ובביה"ס ללימודי המשך במכללת דויד

. עובד בקליניקה במכון הישראלי לפסיכואנליזה בת זמננו . חבר וועד הפורום ההתייחסותי הישראלי מתמחהעמית 
   פרטית בירושלים.
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