התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב
המסלול לטיפול קבוצתי והמסלול ההתייחסותי
שמחים להזמינכםן לכנס בנושא:

עבודה עם מצבי נפש קפואים:

ה"לא נאמר" וה"העבר שלא קיים"
Working with frozen States:
”The “Untelling” and the “Unpast

בהשתתפות ד"ר רוברט גרוסמרק ,מחשובי הכותבים כיום בגישה
ההתייחסותית ובטיפול הקבוצתי .בעל תרומה פורצת דרך לעבודה
התייחסותית עם הפרעות קשות

10-11/2/2022
באולם שלזאק ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב ,ובזום
הכנס הינו דו לשוני ויערך בעברית ובאנגלית

אחד האתגרים החשובים בפסיכותרפיה פסיכודינמית בימינו הוא יצירת השיח
הטיפולי עם אזורים בנפשו של המטופל שאינם נגישים למילים .אזורים מנותקים
אלה נחסמו בתוך מפגש עם כאב נפשי ,מלווה באימה ובושה כמו בעקבות
טראומה .בכנס זה נתייחס לאזורים אלה כקפואים בזמן ולא מדוברים.
ההפשרה והחיבור המחודש מתרחשים במפגש עם זולת ותוך הדהוד בעולמותיהם
הפנימיים של הנוכחים בכאן ועכשיו.
הכנס יכלול שתי גישות טיפוליות בנושא זה :האחת – מתוך תרומתה של הגישה
ההתייחסותית ,והשנייה – מתוך גישת הטיפול הקבוצתי .שתי גישות אלה ממוקדות
סביב החיוניות של זולת (מטפל או קבוצה) לשם החייאה של אזורים קפואים דרך
הדהוד ו/או מימוש בפעולה.

תכנית הכנס:
יום חמישי 19:00-21:00 10/2/22
ברכות :ד"ר מירב רוט  -ראש התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב
ד"ר אבי ברמן  -ראש המסלול לטיפול קבוצתי בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב
ד"ר רוני באט  -ראש המסלול ההתייחסותי בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב
יו"ר:

ד"ר חנה אולמן

מרצה :ד"ר רוברט גרוסמרק Working with frozen States: "Untelling” and the "Unpast" -
מתדיינים :עמי גופר  ,ד"ר דני לוי

יום שישי 08:30-14:30 11/2/22
 08:30-09:00התכנסות
 09:00-10:30יו"ר :ד"ר גילה עופר
מרצה :ד"ר רוברט גרוסמרק ”Enactments, Narratives and Traumas“ -
מתדיינים :ד"ר אילנה לאור ,אורי לוין
 10:30-11:00הפסקה
 11:00-12:30יו"ר :ד"ר רוני באט
ה"כאן ועכשיו" במפגש הטיפולי – הטיפול הקבוצתי והטיפול ההתייחסותי
מרצה :ד"ר אבי ברמן " -אשה אחת יוצאת לדייט" – תיאור מפגש מתוך טיפול קבוצתי ומחשבות על
הנוכחות המשותפת.
מתדיינים :ד"ר רוברט גרוסמרק ,תמר ברנע
 12:30-13:00הפסקה
 13:00-14:30יו"ר :אנקה דיטרוי
הדרכה חיה :ד"ר רוברט גרוסמרק
הצגת מקרה מטיפול פרטני :יעל לוין
סיכום הכנס

ד"ר רוברט גרוסמרק ,הינו אחד ההוגים המרכזיים בעולם ההתיחסותי העכשווי בעל תרומה פורצת דרך
לעבודה התייחסותית עם הפרעות קשות ועם מטופלים המתקשים להשתמש ביכולת הסימבולית
והרפלקטיבית שלהם.
הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי אישי וקבוצתי .מרצה ומדריך בתכנית הפוסט-דוקטורט בפסיכואנליזה
של אוניברסיטת  NYUובמכון הלאומי לתוכניות פסיכותרפיה פסיכואנליטית למבוגרים ,תכנית ההכשרה
והאגודה לפסיכותרפיה של ה .Eastern Group-עובד בקליניקה פרטית עם יחידים ,זוגות וקבוצות .מנחה
קבוצות קריאה והדרכה.
גרוסמרק פרסם מאמרים רבים על הטכניקה הטיפולית הלאומית בפסיכואנליזה מנקודת מבט התייחסותית .
מחבר הספר "."The Unobtrusive Relational Analyst: Explorations in Psychoanalytic Companioning
ועורך במשותף את הספריםThe One & The Many: Relational Approaches to Group Psychotherapy :
;and Heterosexual Masculinities
 ,Contemporary Perspectives from Psychoanalytic Gender Theoryבהוצאת .Routledge
על הדוברים (לפי סדר א'-ב'):
ד"ר חנה אולמן ,פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ,ובעבר יו"ר המכון.
חברת סגל ומדריכה במסלול ההתייחסותי וחברת סגל ביחידת הדוקטורט לפסיכואנליזה וממשקיה  -בתכנית לפסיכותרפיה
פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב .עומדת בראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (עם פרופ' ענר גוברין) של מכון תל
אביב לפסיכואנליזה בת זמננו .ד"ר אולמן היא נשיאה לשעבר של הארגון הבינלאומי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית.
ד"ר רוני באט ,פסיכולוג קליני ,ראש המסלול ההתיחסותי ,מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת
תל אביב .עורך מדעי של הספר "פסיכואנליזה התייחסותית :צמיחתה של מסורת" (הוצאת תולעת ספרים) .מתמחה ותיק
במכון הישראלי לפסיכואנליזה .ובעבר שימש כיועץ הפסיכולוגי של הסדרה "בטיפול".
ד"ר אבי ברמן ,פסיכולוג קליני ,מדריך ,פסיכואנליטיקאי מנחה ואנליטיקאי קבוצתי.
ראש המסלול לטיפול קבוצתי בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב .חבר במכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו ובמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית .יוזם ויו"ר ראשון של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית .ממייסדי
עמותת "בסוד שיח" לגישור בין קבוצות בקונפליקט .מורה ומדריך במוסדות אלה .כותב משותף של הספר "קורבניות ,נקמה
ותרבות הסליחה" (יחד עם מרים ברגר ואיון אורליץ').
תמר ברנע ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל .חברת סגל במסלול ההתייחסותי
בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל-אביב .לשעבר רכזת מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית
וחברת ועד הפורום ההתייחסותי הישראלי .עובדת בקליניקה פרטית בהרצליה.
עמי גופר ,פסיכולוג קליני מדריך ,מטפל אישי ,קבוצתי ויועץ למנהלים .מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית .מורה במסלול
קבוצות של התוכנית לפסיכותרפיה בית הספר לרפואה ,מורה וחבר ועדת הוראה בתוכנית הליבה של התוכנית לפסיכותרפיה
ביה"ס לעו"ס ,מורה ומדריך בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות והתוכנית לעבודה קבוצתית בגישת האנליזה הקבוצתית -
אוניברסיטת תל אביב .יועץ למנהיגות ניהולית ,ניהול אנשים ממוקדי משימה ,למנכ"לים ולהנהלות בכירות במספר ארגונים,
עובד בקליניקה פרטית ברעננה.

אנקה דיטרוי ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ,מורה ומדריכה במסלול לפסיכותרפיה קבוצתית ומרצה בתכנית הליבה בתוכנית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל-אביב .חברה בחברה הבינלאומית לאנליזה קבוצתית וחברה עמיתה במכון
הישראלי לאנליזה קבוצתית .טיפול פרטני ,זוגי וקבוצתי והדרכה במוסדות רבים בארץ ובחו"ל  ,מכון דיטרוי לפסיכותרפיה.
ד"ר אילנה לאור ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ואנליטיקאית קבוצתית .יו"ר הפורום ההתיחסותי וחברת הוועד העולמי של
הארגון לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותיים .מורה ומדריכה במסלול ההתייחסותי ובתכנית הליבה של התכנית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב .כותבת ומרצה על התהליך הטיפולי .הוציאה לאור שלושה ספרי ילדים.
ד"ר דניאל לוי ,פסיכיאטר .מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובמסלול ההתיחסותי,
אוניברסיטת תל אביב.
אורי לוין ,פסיכולוג קליני מומחה ,אנליטיקאי קבוצתי ויועץ ארגוני; מלמד ומדריך בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
באוניברסיטת תל אביב .חבר בוועד המנהל של ה  ;EFPPמטפל במתבגרים ,מבוגרים ,זוגות וקבוצות בתל אביב.
יעל לוין ,עובדת סוציאלית  MSWופסיכותרפיסטית .מטפלת במבוגרים בקליניקה פרטית .חברת סגל של התכנית
לפסיכותרפיה פסיכודינמית לטיפול בטראומה מינית של אוניברסיטת בר אילן .עד לאחרונה מנהלת מקלט נעמת לנשים
נפגעות אלימות וילדיהן .לומדת במסלול ההתייחסותי.
ד"ר גילה עפר ,פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית .מייסדת ויו"ר לשעבר של מכון תל-אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו ( ,)TAICPוחברה מייסדת של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית .מרצה ומדריכה בשני המכונים
ובתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב .עורכת הג'ורנל המדעי של ה.EFPP-
ספר בעריכתה  A Bridge over troubled water: conflicts and reconciliation in groups and societyהתפרסם ב2017-
בהוצאת .Karnac

