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 מציאות מהי? לחשוב מציאות במאה העשרים ואחת –פורום בינתחומי 
  

  מרכזת: ד"ר רינה לזר
  

המאה העשרים ואחת מציבה בפנינו תמונת מציאות החורגת מדימויים שהורגלנו אליהם עד 
להבין את חווייתנו בעת הנוכחית כשהקרקע  כה. נראה שאנו זקוקים לכלים נוספים כדי

גבולות המציאות מטשטשים ומפת המציאות שהכרנו משתנה (הן  נשמטת מתחת לרגלינו,
  במקומותינו והן בעולם הסובב אותנו).

מצאנו לנכון לנסות ולחשוב את המציאות בה אנו חיים בעולמנו, בתקופה בה חשיבה ככלל ועל 
אמת, אמת חליפית וחדשות מזויפות -המציאות בפרט מותקפת מכל עבר ומושגים כפוסט

  ות לשון מקובלות.נהפכים למטבע

נראה לנו נכון לחשוב על כך לא רק מזווית פסיכואנליטית אלא במאמץ משותף עם אנשים 
    האמונים על חשיבה פוליטית, פילוסופית, דתית וספרותית.

  אנו מציעים ארבעה מפגשים בינתחומיים שיתקיימו בימי חמישי בערב

    20:30-22:30בין השעות 

  ומים שונים.בכל מפגש ישוחחו אנשים מתח

  
  

21.12.17   -    "1984 "  

ד"ר שלומית ידלין גדות ('פרשנות ותרבות', אוניברסיטת  –על מים סוערים, אמת ושיח הגמוני 

-אביב לפסיכואנליזה בת- אביב; מכון תל- תחומית, אוניברסיטת תל-אילן; התכנית הרב-בר

 זמננו).

ריטוס, אוניברסיטת תל אביב; נשיא (פרופ' אמ  פרופ' שלמה בידרמן  - גילוי וכיסוי במציאות 

  יפו).-   המכללה האקדמית של תל אביב

  

  

    שברה של המודרנה    -     18.1.18

  אילן).-ד"ר פיני איפרגן (המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר - הפתולוגיות של המודרניות 

מתקדמים היסטוריונית וראש תחום לימודים ד"ר יוכי פישר ( -לדמיין את הדת והחילוניות 

  ).במכון ון ליר בירושלים

  

  

  סובייקט ומציאות    -   15.3.18

 Studies inד"ר אייל רוזמרין (פסיכולוג קליני, ניו יורק; עורך  - הסובייקט כאתר פיקטיבי 

Gender and Sexuality  ו- Relational Perspectives in Psychoanalysis.(  

  שוקי דורבן (התכנית לפסיכותרפיה; החברה הפסיכואנליטית בישראל). -המציאות כשומקום 

  

  

  

  
  ˱˱בע"מ הבא  המשך
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  כתיבת המציאות     -    12.4.18

שרון אס (משוררת, החוג לספרות,  - ״ַמה ֵ/ר).+ ֶ.ל ָ,ָבר ִלְרא+ת )ְלִה)ֵָתר ָ(ב)ל ָלְרִא%ָה״ 

  אוניברסיטת תל אביב).

רומנים בלשיים; החוג  3דרור משעני (סופר, מחבר של  –האם אפשר להאמין לבלש? 

  לספרות, אוניברסיטת תל אביב). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )לכול ארבעת המפגשים( ₪ 250עלות הפורום: 

  לתלמידי וסגל התכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א) ₪ 180(

  

  ניתן לשלם בכרטיס אשראי.

  

  ורף טופס רישום באשראי.מצ

  ., מספר המקומות מוגבלההרשמה לפי סדר הגעת הטפסים

  

  *התשלום לא יוחזר לנרשמים שיבטלו השתתפותם.

  
  
  
  
  
  


