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 בתשלום הכנס
 

 לפרטים נוספים
03-6409902 

shosh@tauex.tau.ac.il 

medicin.tau.ac.il/
Psychotherapy

 תשלום פרטי
  ₪ 280מחיר למשתתף  ■
לתלמידי ומורי   ₪ 180(

,  התכנית לפסיכותרפיה

 )אוניברסיטת תל אביב

ניתן לשלם בכרטיס   ■

 אשראי

 ב טופס הרשמה "מצ

 בכרטיס אשראי

 
 
 
 
 

 

 

-תינוק ומטפל-בעוד אשר הפסיכותרפיה המסורתית מעדיפה את המטפורה של יחסי אם

כמטאפורה ) הציר האופקי" (יחסי האחים"יום עיון זה מעמיד במרכז את , )הציר האנכי(מטופל 

,  ביום העיון נעסוק ביחסי אחים מנקודות מבט של טראומת האחים. מכוננת בחיינו ובטיפול

יחסי אחים בתוך הטיפול ובתוך  , "חוק האם", תחרות ואחווה-קנאה, בכורה ובכירות

. המקצועות הטיפוליים

 

מיטשל פיתחה וכתבה תיאוריה על חשיבות   ’פרופ. ולייט מיטשל'ג' אורחת הכנס תהיה פרופ

' היא חברה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית ופרופ. יחסי אחים בהתפתחות הנפשית

היא  ". פסיכואנליזה תיאורטית"באוניברסיטת לונדון שבה הקימה ומנהלת תכנית דוקטורט ב

שבה   ’קיימברידגשימשה בעבר כראש המחלקה למדעי החברה והפוליטיקה באוניברסיטת 

.  נדר’הקימה וניהלה מרכז ללימודי ג

 

 

 קל וכיבוד התכנסות   8:00-8:30

 

 .)לפסיכותרפיה התכנית ראש( שלגי בעז ר"ד :ברכה דברי 8:30-8:45

 )קבוצתית פסיכותרפיה מסלול ראש( ברמן אבי ר"ד                  

                 

 ראשון מושב 08:45-10:15
Prof' Juliet Mitchell: The Sibling Trauma.

 .והקבוצתי האינדבידואלי בטיפול ושיחזורה הבכורה גניבת חוויית :אשוח סמדר 'גב :מתדיינת

 

 קל וכיבוד הפסקה 10:15-10:45

 

   :שני מושב 10:45-12:15
 ."קבוצתי ריאיון :פיינס מלקולם" מהסרט ליווי עם – במקצוע אחים יחסי :דיטרוי אנקה 'גב

 .להחלפה הניתנים של מצוקתם על :אחים קנאת :ברמן אבי ר"ד

 .בקבוצה "אנחנו"ה מול "אני"ה :"אח להיות" :גופר עמי מר

 

 צהריים הפסקת 12:15-12:45

 

 :שלישי מושב 12:45-14:30
Prof' Juliet Mitchell: From the Sibling Trauma to the Law of the Mother.

 ?האמנם – "יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה" :עפר גילה ר"ד

 העיון יום משתתפי עם ושיח מסכם פנל

 

התכנית לפסיכותרפיה ומסלול פסיכותרפיה  

 :קבוצתית שמחים להזמינכם לכנס בנושא

 יחסי אחים

 ולייט מיטשל'ג' בהשתתפות פרופ


