
הפורום הישראלי לפסיכואנליזה

ופסיכותרפיה התייחסותית

גלית אטלס בתל אביב
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו והפורום הישראלי  

לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית שמחים להזמין לערב  

ייחודי שיעסוק בכתיבתה ובחשיבתה של הפסיכואנליטיקאית  

סיפורי : ירושה רגשית: "בראי ספרה החדש, ר גלית אטלס"ד

"דורית-אהבה וטראומה בין, טיפול על סודות

21:45-19:00| 2022ביולי 4, יום שני

ורישוםקבלת פנים : 19:30-19:00

.דברי פתיחהר חנה אולמן "ד

ר גלית אטלס  "דמשוחחת עם מירב רוט ר "ד

.עיון דיאלוגי| " ירושה רגשית"על ספרה 

:  3מספרה את פרק מקריאה ר גלית אטלס "ד

"  התאבדות וחידת האבל, סקס"

ירושה רגשית : "מתדיינתאילנה לאור ר "ד

".כסיפור מתהפך

הירושה הרגשית בין : "מתדייןיואב אנטמן 

".נוכחות להיעדר

.אולמןחנה ר "בהנחיית דדיון עם הקהל 

21:45-19:30:

:  הרשמה ותשלום| מספר המקומות מוגבל 
בקישור זה -שקל 80: חברי המכון והפורום; בקישור זה-שקל 100: אורחים

תל אביב יפו3רחוב שושנה פרסיץ , (אודיטוריום)הערב יערך בתיכונט 

המשתתפים
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היא פסיכואנליטיקאית וחברת סגל בתוכנית לפוסט דוקטורט בפסיכואנליזה ר גלית אטלס "ד

Psychoanalytic Dialogueהעת היא חברת בורד בכתבי . של אוניברסיטת ניו יורק

ש אנדראה פרנסואה וכן  "היא זכתה בפרס למחקר ע. Psychoanalytic Perspectives-ו

 The: אטלס כתבה שני ספרים מקצועיים. NADTAבפרסי הגרדיבה ובפרס המחקר של 

Enigma of Desireו-Dramatic Dialogues (co-authored with Lewis Aron) ;  ועשרות

אסופת כתביו של , When Minds Meet: היא ערכה את הספר. מאמרים בנושאי מיניות ומגדר

והוא ספרה הראשון  , שפות17-תורגם עד כה ל, "רגשיתירושה ", ספרה הרביעי. לואיס ארון

.ב ובעולם"אטלס מלמדת ומרצה ברחבי ארה. שמציג רעיונות פסיכואנליטיים לקהל הרחב

היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב ר חנה אולמן "ד

חברת סגל ומדריכה במסלול ההתייחסותי  . ר המכון"ובעבר יו, לפסיכואנליזה בת זמננו

ועדת  וחברת , אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"ס לרפואה ע"ביה, ס לפסיכותרפיה"בביה

היא נשיאה לשעבר של הארגון הבינלאומי  . התוכנית לדוקטורט בפסיכואנליזה של בית ספר זה

.בפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית

 "The transformed self: The psychology of religious conversion":מחברת הספר

(Plenum press, 1989) וכן  , ועל ההקשר הישראלי כפי שמופיע בקליניקהעדּות ומאמרים על

.עובדת בקליניקה פרטית ברחובות. התהליך הפסיכואנליטי מנקודת מבט התייחסותיתעל 

. עמית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. הוא פסיכולוג קליני מדריךיואב אנטמן 

חבר סגל . 'יישומים קליניים'מלמד בתוכנית לפסיכותרפיה במכון תל אביב ובבית הספר 

בעבר  . במסלול ההתייחסותי בתוכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

גר ועובד בקליניקה  . חבר בוועד הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית

.פרטית בירושלים

היא חברת הנהלה  . פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתיתהיא . Ph.D, אילנה לאור

במסלול  : היא מלמדת ומנחה בתוכנית לפסיכותרפיה. IARPPויושבת ראש הסניף הישראלי של 

היא . ש סאקלר"בית הספר לרפואה ע, ליבה ובמסלול ההתייחסותי באוניברסיטת תל אביב

לאור כותבת על התהליך האנליטי ועל  . הייתה הבעלים והמנהלת לשעבר של מכון רמת אביב

היא פרסמה . באנגלית ובעברית, מאמריה פורסמו בכתבי עת מקצועיים. טראומות התפתחותיות

בקליניקה  היא עובדת "(. הממלכה"ו" עילי והסוס המתאים", "החברה שלי ליה)"ספרי ילדים 

.מכוון על ידי הגישה ההתייחסותית, קבוצתי וזוגי, בטיפול פרטני, עם מבוגריםפרטית 

ראש התוכנית  . פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, היא פסיכולוגית קליניתמירב רוט 

" 'כתבים נבחרים ב-מלאני קליין "עורכת מדעית של . לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב

מאת ארמה " אותנטיות במפגש הפסיכואנליטי"; (2013, תולעת ספרים)עם יהושע דורבן 

,  תולעת ספרים)מאת מלאני קליין " פסיכואנליזה של ילדים"ו( 2021, כרמל)ברנמן פיק 

וכן את  , מחברת פרקים ומאמרים בפסיכואנליזה ובממשק בינה לבין ספרות ותרבות(. 2022

שראה אור ( 2017, כרמל" )התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות? מה קורה לקורא"הספר 

:גם באנגלית

A psychoanalytic perspective on reading literature - Reading the Reader, 

Routledge, 2021.


