
.20:00-21:45בין השעות 30.9.20' יתקיים ביום דהערב 
:הערבתכנית 

.ראש התכנית לפסיכותרפיה-ר מירב רוט "ד: פתיחה וברכהדברי 

.מרצה במסלול ללימודי המשך קליין בתכנית לפסיכותרפיה-הקר -ר ענת פלגי"ד: הנחייה ודיון, הקדמה

.  אוניברסיטת חיפה, "זרמים"מתרגמת ומרצה בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית -פרסיקו -ר יפעת איתן"ד: מרצה

:  שם ההרצאה

עדויות ממחקר פסיכואנליטי     : לסביות-על תצורות אדיפליות במשפחות הומו

.  דיון בהשלכות ממצאי המחקר עם המשתתפים והקהל

מורה ומדריכה במכון  . פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ר ענת פלגי הקר"ד

מהות  -מאי"מחברת הספר . אוניברסיטת תל אביב, בתוכנית לפסיכותרפיה, הפסיכואנליטי ובמסלול קליין וממשיכיה

.  2005, הוצאת עם עובד" לאימהות

,  ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית" זרמים"מתרגמת ומורה בתכנית , פסיכולוגית קלינית, פרסיקו-ר יפעת איתן"ד

בוחנת מחדש את המודל האדיפלי לאור  ,  "מיניות-אדיפוס במשפחות חד: "עבודת הדוקטור שלה. אוניברסיטת חיפה

.  מינית-החוויה המשפחתית החד

–אחת ההנחות המובלעות בתיאוריה האדיפלית היא שילד זקוק לדמויות הוריות משני המינים לצורך התפתחות תקינה 

הופעת התא . הואיל וההכרה בהבדל בין המינים עומדת בבסיס ארגון מערכי התשוקה וההזדהות של הילד עם הוריו, זאת

ולבחון כיצד מארגנים ילדים את  , מיני מספקת הזדמנות ראשונה לערער על תוקפה של הנחת מוצא זו-המשפחתי החד

.מערכי התשוקה וההזדהות שלהם ביחס לשתי דמויות הוריות מאותו מין

תצפית על האינטראקציה המשפחתית וראיונות עם ההורים  , ציורי ילדים: באמצעות המחשות עשירות מחומרי המחקר

כאשר אינה מבוססת באופן אוטומטי על מין  , אם בכלל, נברר כיצד מתבצעת בחירת האובייקט האדיפלי של הילד, והילדים

ודרכן אנסה להידרש לשאלות הבוערות העומדות על סדר  , אדיפליות מובחנות-אציג מספר תצורות אדיפליות ולא. ההורה

.  היום בעולם הפסיכואנליטי

(וסגר)הרצאות לימי קורונה -התכנית לפסיכותרפיה 

:מזמינה אתכםן לערב מרתק בנושא המאתגר את השדה הפסיכואנליטי שלנו

?  או אבא ואבא, ואם לאדיפוס היו אמא ואמא

מיניות-המצב האדיפלי במשפחות חד

מותנית ברישום מראש ZOOM-הכניסה לערב ב 

א הקימה את במת ההרצאות לימי הקורונה ללא תשלום"עד כה התכנית לפסיכותרפיה ת: הערה בלב פתוח

.בתקופה מאתגרת זוות/מתוך משאלה להעשיר ולתמוך בקהילת המטפלים

כאשר כל ההכנסות יוקדשו לסיוע לתלמידים ותלמידות, כעת אנו מבקשים סכום סמלי מכל מי שיכול

.שזקוקים לתמיכה עקב המשבר הכלכלי הנוכחי

!  הזדמנות טובה עבור מי שיכול לעזור למי שזקוק

–שקלים 30): א ומי שאינו יכול"וסגל התכנית לפסיכותרפיה תות/למעט תלמידי(הסכום לתשלום 

:בלינק הבא

30₪–להרשמה לקהל הרחב 

ולמי שאינו יכול לשלם, להרשמה לתלמידי וסגל התכנית לפסיכותרפיה

בבוקר10:00בשעה 30.9.20', ההרשמה לערב תתקיים עד יום ד

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5eCXhxyGKMR7pFqylVRl2mEddd8BSFTOXV79j3KAUe%2Fg%3D%3D
https://forms.gle/927vgGP7EDN3dszt8

