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 התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית  
 להזמין לכנס השנתי הראשוןשמחה 

 פשר החלום
 קליניים ובינתחומיים, היבטים תאורטיים

 הכנסתוכנית 
 

 התכנסות|  08:45
 ר המכון"יו, רות לביא: ברכות|  09:00

 ענר גוברין' פרופ: דברי פתיחה               

 החלום מפרויד ועד הלום  | ראשוןמושב  | 10:45-09:20

 הרביזייה הבלתי גמורה: רביזיית תורת החלום של פרויד| מקסים בן אמו 

 על השימוש באמנות פירוש החלום בטיפול: בין האפל לנסתר | ר גד בן שפר "ד

 מיתוסים וחלומות| ר מעין מזור "ד

 ר חנה אולמן"ד: מנחה

 החלום בקליניקה ומעבר לה | שנימושב  | 12:15-11:00

 גלגולי העברה בחמישה חלומות| גבי מן ר "ד

 לשגות בדמיונות, לשגות בשרעפים |ר רוני כרמלי "ד

 קבוצתיים וחברתיים, בינאישיים, מימדים אישיים: הרב מימדיות של החלום| ר גילה עפר "ד

 יניב כץ:  מנחה

 הפסקה | 11:00-10:45

 הפסקה | 12:45-12:15



 הדוברים
פסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה  ; פסיכולוגית קלינית – ר חנה אולמן"ד

מלמדת ומדריכה במסלול ההתייחסותי בית הספר לפסיכותרפיה . ר המכון"ובעבר יו, בת זמננו
וחברה בוועדת התוכנית לדוקטורט לפסיכואנליזה  , אוניברסיטת תל אביב, ס לרפואה"בביה

בעבר נשיאת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה  . באוניבסיטת תל אביב
 .התייחסותית

 
ראש  ; אנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; פסיכולוג קליני – ענר גוברין' פרופ

.  בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, "פסיכואנליזה ופרשנות"מסלול דוקטורט 
ערך וכתב מאמרים וספרים העוסקים בהתפתחות הידע הפסיכואנליטי ובתפיסות האמת של  

גלגוליה של הפסיכואנליזה  –בין התנזרות לפיתוי " :קהילות פסיכואנליטיות שונות בהם
,  כרמל" )דימויי הידע של הפסיכואנליזה –המוקסמים והמוטרדים "  (2004, דביר" )באמריקה

, רסלינג" )הפילוסופיה והחברה, פסיכואנליזה במרחבי הספרות –ספת התרבות "ו ;(2017
2019). 

 
עמית . מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב, מרצה לפילוסופיה – שי פרוגל' פרופ

 .בינחומי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
 

; פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו – מקסים בן אמו
פרסם שורה של מאמרים בארץ ובצרפת  ; מרצה ומורה במשנתו של פרויד במסגרות שונות

ילד -מדריך ומטפל בטיפול הורה, מרצה; פסיכולוגיה הפרוידיאנית-בעלי זיקה למטה
העורך המדעי ומחבר  ; ילד במכון שלם-ראש היחידה לטיפול הורה; באוריינטציה פסיכואנליטית

 ".ההורותתסריטים נרקיסיסטיים של "המבוא של הספר 
 

ומרצה באוניברסיטת  , להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוציםראש החוג   – ר מעין מזור"ד
עוסק בתרבויות יוון ורומא  . עמית בינתחומי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. א"ת

חוקר מיתוסים ותיאוריות של מיתוסים ומתעניין במיוחד בפרשנויות פסיכואנליטיות  . העתיקות
 .של מיתוסים

 הדרכה חיה | מושב שלישי | 14:00-12:45

 בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית' תלמיד שנה ב, נתי בן דוד:  מציג

 קובי אבשלום: הדרכה חיה

 דיון עם הקהל

 מיכל זלינגר: מנחה

 בקישור זה הרשמה
 תוכנית הלימודים , לתלמידי התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

 הבינתחומיים ולחברי המכון הכניסה חופשית
 שקלים 40:  אורחים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemtHW0HFAtWCGdADOzCwKihoQefZ7AtnkwHpEqN_zW71XAIw/viewform


 נשמח  לראותכם

אנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה  , קלינית מדריכהפסיכולוגית   – ר גבי מן"ד
ראש מסלול לימודי המשך  ; "רוח אדם"  ובתוכנית ההכשרה; ר לשעבר של המכון"בת זמננו ויו

במערכת הירחון    חברה .אוניברסיטת תל אביב, "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"ב
Psychoanalytic Inquiry וכן במערכת Psychoanalysis, Self and Context. 

 
. פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית, קליניתפסיכולוגית   – עופרר גילה "ד

מייסדת  וחברה , זמננואביב לפסיכואנליזה בת -ר לשעבר של מכון תל"מייסדת ויו חברה
מרצה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת  . המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית של
ר החטיבה של אנליזה קבוצתית של הפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה "היתה יו .אביב-תל

   :ורנל'הגעורכת והיא ,  (EFPP)פסיכואנליטית
"”Efpp Psychoanalytic Psychotherapy Review 
 

,  עמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. פסיכולוגית קלינית – כרמלי רוני ד״ר 
  .חוקרת את המרחב שבין פילוסופיית השפה לתיאוריה הפסיכואנליטית

 
.  פסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, קליניפסיכולוג   –גד בן שפר ר "ד

בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובתוכנית הרב תחומית במדעי  , מלמד בתוכנית לפסיכותרפיה
 .הרוח באוניברסיטת תל אביב

 
לשעבר חבר  )עמית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו , פסיכולוג קליני מומחה – יניב כץ 

מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מכון מגיד ; (ועדת הקבלה והוועד המנהל
ובתוכנית לפסיכותרפיה של  ( אוניברסיטת בר אילן)בתוכנית מבטים , (האוניברסיטה העברית)

 .מדריך בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של הפסיכולוגים החינוכיים. מכון ישומים קליניים
 

בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במכון תל  לומד . קרימינולוג קליני מדריך  – בן דודנתי 
 .ש סורסקי"עובד במרפאה לבריאות הנפש במרכז הרפואי ע, זמננואביב לפסיכואנליזה בת 

 
ר לשעבר של מכון תל אביב  "יו; פסיכואנליטיקאי מנחה; פסיכולוג קליני מדריך – קובי אבשלום 

מורה ומדריך בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית ובתוכנית  . לפסיכואנליזה בת זמננו
בעבר לימד בתוכניות לפסיכותרפיה  ; לפסיכותרפיה של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו

 .באוניברסיטת בר אילן ובמכון מגיד
 

מלמדת ומדריכה במכון תל  , חברה. פסיכואנליטיקאית מנחה למבוגרים וילדים – זלינגרמיכל 
מלמדת  ; (ר ועדת הוראה וחברה בוועד המנהל"בעבר יו.)לפסיכואנליזה בת זמננו אביב 

ומדריכה בתוכניות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטאות בר אילן ותל אביב ובמכון  
  .מגיד


