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 פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית
 

 לימודי תעודה תלת שנתיים במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה
 

 רוני באטראש המסלול: ד"ר 

 

 2020/2021תשפ"א נפתחת הרשמה לשנה"ל 

 05/07/2020ההרשמה תתקיים עד לתאריך 

:לטופס ההרשמה המקוון  
https://med.tau.ac.il/form/relational2020-21 

 פרטים על הלימודים ניתן לקבל במזכירות התכנית ובאתר התכנית:
https://med.tau.ac.il/psychotherapy 

 03-6406387, פקס: 03-6409902טלפון: 

ychoth@tauex.tau.ac.ilps 

 

 2020אוגוסט -יולי*המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות קבלה במהלך 

 
******* 

 
ית ומקיפה אשר נועדה לאפשר הכרות שנתית, ייחוד-המסלול מציע תכנית לימודים תלת

 מעמיקה עם התיאוריה והקליניקה של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית ההתייחסותית. 

 שנים ומהווה את אחד ממסלולי ההכשרה הבולטים כיום בתחום. עשרהארבע התכנית קיימת 

תוף מרצים וקלינאים מהמסלול יבתכנית מלמדים מיטב המרצים והקלינאים בתחום בארץ, בש

 לפסיכואנליזה התייחסותית באוניברסיטת ניו יורק. 

 ההתייחסותית*.למסיימי הלימודים במסלול תוענק תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה 

 

הזרם ההתייחסותי מכיר בהשפעה ההדדית הבלתי נמנעת של שני השותפים  במפגש 

סובייקטיבית -הטיפולי, חוקר את המארג הנוצר בין החוויה התוך נפשית לבין החוויה האינטר

בתוך התהליך ומאפשר הבנייה משותפת של משמעויות המתגלות בתהליכי העברה והעברה 

ה זו מאפשרת התבוננות חדשה על שחזורים וחוויות טראומתיות בחיי נגדית.  פרספקטיב

בשנים האחרונות תורם הזרם ההתייחסותי  המטופל והשפעותיהן על התפתחותו הנפשית.

מושגים אשר מרחיבים ומשנים את הבנתנו הפסיכואנליטית והקלינית לגבי קשר בין מודע ולא 

  ולי.מודע באמצעות משמעותו המתהווה של הקשר הטיפ

 

כמו גם  מטרת התוכנית לאפשר לימוד מעמיק של התאוריה והעבודה הקלינית ההתיחסותית

. במהלך הלימודים התלמידים יחשפו לריבוי בין הגישה ההתיחסותית לגישות אחרות הדיאלוג

 במרכז העבודה הטיפולית. הגלוי והסמוי נקודות מבט המציבות את הקשר הבינאישי 

 

 
 .  9בעמ'  מפורטות עודההדרישות לקבלת הת *
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  קהל היעד:

הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות 

הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף 

טת תל אביב או ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסי

שנות ניסיון לפחות )לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת  10שהינם בכירים בתחום, בעלי 

ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר 

 שני(.

( ממקצועות טיפולים נוספים, שהינם בוגרי תכנית .M.Aמטפלים )ל הלימודים יתאפשרו

באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של  סיכותרפיההכשרה בפ

 ועוסקים בתחום הטיפולי. התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב,

 

 :סגל ההוראה

 

י באט, ד"ר שלמה פלד, ד"ר רונ-: ד"ר חנה אולמן, טליה אפלבאוםסגל המורים והמדריכים

ד"ר נדרה הלוי, סשיבר, -תמי דרור, תמר ברנע, אהובה ברקן, ביינארט, פרופ' עמנואל ברמן

אילנה לאור, ד"ר דני ד"ר  דות,ג-ד"ר שלומית ידלין ד"ר אילן טרבס,ד"ר צביה זליגמן, אפי זיו, 

ד"ר עמית פכלר, ד"ר עירית פז, לוי, ד"ר רינה לזר, ד"ר אבי נוטקביץ, עדית ניר, דפנה ערן, 

 ד"ר בעז שלגי. 

 

ד"ר ,   (Orna Guralnik)ד"ר אורנה גורלניק  ,(Galit Atlas) : ד"ר גלית אטלסמרצים אורחים

 Mal, ד"ר מל סלבין ) (Jonathan Slavinג'ונתן סלאבין ) ד"ר ,(Jill Salberg) יל זלברג'ג

Slavin מיקי רחמני ,)(Miki Rachmani).  
 

   **הלימודים תכנית

 קליניים.עיוניים ומסמינרים  קורסיםהלימודים מורכבים מ

 .15:00-20:30הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 

 בחופשות בין הסמסטרים ובחופשת הקיץ מתקיימות סדנאות מרוכזות המועברות על ידי

 תיאורטיקנים וקלינאים התייחסותיים מהארץ ומחו"ל.

 
 

 
 
 

 ** ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
 
 
 
 

 תשלומים. 8 -וניתן לשלם ב ₪ 11,600הינו  2020/2021**שכ"ל לתלמידי שנה א' תשפ"א 
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 21/2020 תשפ"אשנה"ל  – שנה א'

 
 
 

 תמר ברנע )סמ' א( – ההתייחסותיים קוראים וויניקוט

במספר  בקורס נכיר כותבים התייחסותיים העושים שימוש בוויניקוט. דרך הטקסטים האלו ניגע

איך הכותבים ההתייחסותיים . נשאל התייחסותיתמופיעים בכתיבה ההחשבתו מתוך ממרכיבים 

ועם מה הם מאמצים מתוך הגותו מה הם ואיך הם מפתחים את רעיונותיו,  מציגים את וויניקוט

נבחין בהשפעה של התרבות האמריקאית על ושיבתו של סאליבן על ההבנה מתווכחים. 

לגבי ויניקוט תו של מחשבההתייחסותיים המשיכו את ההתייחסותית את וויניקוט.  ההוגים 

חשיבותו של האחר בכינון הנפש, מקומה של המציאות כמקור לסיפוק והנאה, תפיסת התוקפנות 

 פיתחוככוח חיים ואת חשיבות ההתאמה המרבית של האם/אנליטיקאית לתינוק/המטופלת. הם 

גוד בני כסובייקט נפרד, בעל מרכז הוויה משל עצמו.האחר/האם  תרומת נוכחותעל רעיון את ה

תייחסותיים ההההוגים בהתפתחות,  relating-המדגישות את מרכיב הויניקוטיאניות קריאות ל

במושג "שימוש" במשמעות שוויניקוט  נעזריםמדגישים את שלב ההרס וההישרדות. בכך הם 

  כיר באחרותו.ולה היכולת לקבל מאחר נפרד –לו  העניק

 מברג, פייזר וסלוכובר.נקרא מתוך וויניקוט, מיטשל, בנג'מין, גנט, ברו

 

 )סמ' א'( רוני באטד"ר  - שיבה התייחסותיתחמבוא ל

 ם של הגישה ההתייחסותית.יישומים הקליניימטרת הקורס היא להכיר את מושגי היסוד וה

. השפעה ההדדית ביניהםה  הקורס יעסוק בשדה האינטרסובייקטיבי בין מטופל למטפל ובמרחב

חסותית. יה של מחקרים התפתחותיים על הגישה ההתינכיר את הציר ההתפתחותי והתרומ

של אישיותו על המטופל תוך שמירה על   ביכולת של המטפל להכיר בנוכחות ובהשפעהנעסוק 

נעסוק בתפיסת הלא מודע בגישה כמו כן שאינה סימטרית  הדדית אך כזאת מערכת יחסים

 מנוסחים הלא האזורים וחבפיענואנקטמנט  חסותית ובתפקיד החשוב שיש לדיסוציאציה יההתי

 גישה ההתייחסותית מתחילת דרכה ועד היום.הנלמד גם על השינויים שעברה  הנפש. לש

דיוויס, -ג'ודי מסלרדניאל סטרן, יהם של סטיבן מיטשל, לו ארון, כתב קרא אתנ במהלך הקורס

 פיליפ ברומברג ואחרים.

 

 ד"ר שלומית ידלין – בגישה ההתייחסותית אמת ופוסט אמת

 (סדנא מרוכזת בחופשה בין הסמסטרים)

פרויד שאף לבסס את הפסיכואנליזה כמדע שנשען על אמת ריאליסטית. האמת הזו, כמו גם 

החיפוש אחריה, המשיגו עבורו את יעדו וליבתו של הקשר הטיפולי . כיום, בזרם ההתייחסותי, 

כבעלת יכולת  (, והאמת1991מדי של מצבי עצמי )מיטשל ,מ-העצמיות מנוסחת כארגון רב

(. תפיסה זו משקפת את אמונת הזרם 2009יתו )ברומברג, ילתקף כול מצב עצמי בע

ההתייחסותי בשונות ופלורליזם, ומכונה לפעמים "פוסטמודרנית". הפער בין תפיסת האמת 

הפרוידיאנית האחת לתפיסת אמת גמישה מעין זו פותחת כר עשיר לחשיבה: האם האמת 

  ומשתנה? טעם לכנותה 'אמת' כשהיא כה ארעיתאחת או מרובה? האם יש 

בסדנה נתחקה אחר ניסוחי אמת שונים מעבר לאסכולות פסיכואנליטיות שונות, ונבחן כיצד 

נגזרים מתוכם יעדים וטכניקות שונות לטיפול, כמו גם יחסים שונים בין מטפל ומטופל. במקום 

ירה מרחב אמת ייחודי שפועל לנסות להכריע בין אמיתות אלה, נבחן כיצד כל תיאוריה מא

 בנפש האנושית, וכיצד הסובייקטיביות בכללותה נוצרת מתוך קשרי הגומלין בין האמיתות
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יחס אמת, ננסה לי-השונות, על הקונפליקטים והצרימות ביניהן. בעידן של פייק ניוז ופוסט

העקרוני בין משמעות למושג "אמת פסיכואנליטית" ולהמשיג, אתית ומתודולוגית, את ההבדל 

"מות האמת" לבין "ריבוי אמיתות". במרחב זה נבחן מחדש את מושגי הדיסוציאציה, 

 .ההדחקה וחזרת המודחק

  15:00-20:00בין השעות  21/01/2021-ביום חמישי ה :סדנה מרוכזת בת שני מפגשים

 .10:00-13:30בין השעות  22/01/2021-וביום שישי ה

 

 פרופ' עמנואל ברמן – ור האחרוןשעבודתו של אוגדן בע

 בין מסלולית מרוכזת בחופשה בין הסמסטרים( הסדנ)

, הוא אחד המחברים החדשניים 1946תומס אוגדן, אנליטיקאי תושב סן פרנסיסקו, יליד 

והמשפיעים ביותר בדור הנוכחי של המקצוע, ממשיך דרכם של ויניקוט וביון, בצד השפעות 

א התחדשות מתמדת. הדבר בא לידי ביטוי גם בקובץ נוספות. אחד האיפיונים של עבודתו הי

ומופיע  2016-האחרון של מאמריו המקצועיים, להשיב חיים שלא נחיו, אשר פורסם באנגלית ב

 )בהוצאת עם עובד, בתרגומה של איריס רילוב(. 2020-בעברית בעריכתי ב

בודתנו ובהשלכותיהם לע ונדון במשמעותם תוך הספרכמה טקסטים מתמקד בבסדנה זו נ

הפורמט יהיה של דיון פתוח בין המשתתפים )אפתח בקצרה אך לא תהיה  .הטיפולית

הרצאה(, מה שהופך את הקריאה בחומר מראש לחיונית. הטקסטים הספציפיים יישלחו 

 לנרשמים, אך מומלץ לרכוש את הספר.

 16:00-20:00בין השעות  18/02/2021 -הסדנה תתקיים ביום חמישי ה

 

 ד"ר עמית פכלר –הילד ההורי הראשון והפסיכואנליזה ההתייחסותית  שנדור פרנצי:

 סמ' ב'()

שנדור פרנצי זכה לשלל כינויים בזכות תרומתו המשמעותית לפיתוח הטיפול הפסיכואנליטי, 

ביניהם: התינוק המלומד, האימא של הפסיכואנליזה, הקול האחר ועוד. חשיבתו הקלינית של 

ים קליניים מרכזיים עכשוויים, ביניהם גישת יחסי האובייקט פרנצי הניחה את המסד לכיוונ

, אשר פרנצי היה הראשון ודינמיקות נוספת והזרם ההתייחסותי.  הדינמיקה של הילד ההורי

ת ברעיונות התייחסותיים כגון: העברה נגדית, הדדיות לעומת סימטריה, ו, מהדהדןלתאר

ם ועוד. בקורס נתעמק בכתביו הבולטים של טראומה ודיסוציאציה, עצמיים מרוביבלבול שפות, 

פרנצי, ביסוד האוטוביוגרפי שבהם ובהשפעתם הישירה והעקיפה על הפסיכואנליזה 

 ההתייחסותית מתחילתה ועד ימינו. הקורס ישלב קריאה עם דיון בדוגמאות מן הקליניקה. 
 

 –מהפכה או אבולוציה? מיטשל התיאורטיקן והקלינאי  –הגישה ההתייחסותית 

 סמ' ב'()עדית ניר 

ההתייחסותי בפסיכואנליזה  בקורס נתחקה אחר משנתו של סטיבן מיטשל, ממייסדי הזרם

רבת השפעה בהתהוותו. מיטשל היה איש חזון, וגישתו הפתוחה והחקרנית הנהיגה  ודמות

בדור המייסדים ואת צמיחתה האמיצה של מסורת חדשה. נכיר את משנתו  דיאלוג פורה

חידושיו לגבי העבודה הקלינית והיחסים הטיפוליים, כפי שהתפתחו החל התיאורטית ואת 

מספריו המוקדמים ועד מותו בטרם עת. נלמד כיצד מושגי מפתח בחשיבה ובטכניקה 

ונקרא מכתביו אודות  הפסיכואנליטית נפתחו להתבוננות מחודשת דרך עדשתו של מיטשל,

 .משא ומתן בינאישי ועוד ,המשכיצמי מרובה ועצמי ע אוטונומיה והשפעה, אותנטיות, 
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 סדנא מרוכזת בחופשת הקיץ()ד"ר בעז שלגי  - מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות 

הסדנה תעסוק במנגנון החזרה הכפייתית כפי שהומשג לאורך השנים בתפישות 

הפסיכואנליטיות השונות. תיבחן הדרך שבה מושג זה מהווה בו זמנית מנגנון פתולוגי 

ר שוב ושוב את הדינאמיקות הקשות ביותר של האדם, ומאידך, טומן בחובו גם סיכוי המשחז

-לשינוי. מנגנון זה, כפי שנראה בסדנה, הוא תוצאה ישירה של העובדה הנפשית הכואבת על

כאירוע, כתהליך התפתחותי או אפילו מתוך מפגש עם  –פיה, כאשר הנפש עוברת טראומה 

בה חלקים דיסוציאטיביים, שלא ניתן לגעת בהם, לחוות אותם.  נוצרים  -נסבלת -פנטזיה בלתי

חלקים אלה, מחד, מודרים מנפש האדם, אך, מאידך, האדם מרגיש שהוא חייב לחזור אליהם 

מנת "לקחת אותם פנימה", כלשונו של עמנואל גנט, לאסוף אותם אל תוך נפשו, ובכך -על

פאים רודפת, חזרתית, המחכה לחזור לרפא את הפגיעה והפצע המקורי. הם הופכים לרוח ר

לחיים אך לא מאפשרת חיים כלשהם. הסדנה תבחן את תרומתה של הגישה 

האינטרסובייקטבית/התייחסותית בפסיכואנליזה להתמודדות עם האתגר הטיפולי העצום 

שמנגנון זה מציב לפנינו. עקרונות היסוד של גישה זו הם התנועה הנפשית בין המטופל 

ידוע. כך, גישה זו מציעה אפשרות לחזור אל אותם -בר להווה, ובין ידוע ללאלמטפל, בין ע

חלקים דיסוציאטיביים באופן אחר, שונה, מתוך תנועה ולא מתוך קפיאה, ביחד ולא בבדידות, 

 The present moment of the –ולכן, לא כהגעה חזרתית, אלא כהגעה מחודשת 

past בלשונו של אוגדן( או( Authentically remembered past .)בלשונו של ברומברג( ,

בעשותה כך, טמונה בגישה זו האפשרות לשחרר את המטופל מסיוט מתמשך ולחדש את 

 יכולת הצמיחה וההתפתחות שלו.

 

 

 ד"ר אבי נוטקביץו פלד-טליה אפלבאום,  אילן טרבסית ד"ר בהנחי -סמינרים קליניים שנתיים  

 .קבועות בהרכבן לאורך השנים תלמידים. הקבוצות 5-7ין הקלינית כוללות ב הדרכהקבוצות ה

מתחלף אחת לשנה. מטרת הקבוצות ללמוד וסגל התכנית מורי מתוך  נקבע המדריך הקבוצתי

 ולאפשר הטמעתהפסיכו תרפויטי  תהליכי הטיפולהגישה ההתיחסותית ב את ביטוייה של

 .הקלינית בפרקטיקה התיאוריה

 

 

 2021/22 תשפ"בשנה"ל  – 'בשנה 
 

 

 '(אסמ' )ד"ר דני לוי  -שדה הטראומה  

 .שדה הטראומה מייצר עיוות במרחב הזמן ,המקום ,הקשר הבין אישי והמבנה התוך נפשי

במהלך הקורס ננסה להבין את מהות החוויה הטראומטית וכיצד הטראומה משפיעה על המרחב 

 .הטיפולי

כנס למרחב הטיפולי ולהפוך ינדרש המטפל לה מעצם מהותה הדיסוציאטיבית של הטראומה,

המפגש האינטרסובייקטיבי מאפשר יצירה חדשה של משמעויות שאינן קיימות  לחלק ממנו.

היצירה החדשה ההדדית מאפשרת ארגון מחדש של מרחב הזמן ,המקום  במטופל הטראומטי.

כמובן שהמפגש חושף את המשתתפים בו לשחזור החוויה הטראומטית .נרצה  והקשר אנושי.

בכדי לגעת בנושאים הללו ואחרים  ד כיצד אנו יוצאים בסופו של דבר מהשחזור לדרך חדשה.ללמו

 .ואחרים פרנסואה דבואן, דייויס ופראולי, ברומברג, נקרא כתבים מאת פול ראסל,
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  )סמ' א'( ד"ר שלמה ביינארט – בחינה השוואתית של הטכניקה הטיפולית בפסיכואנליזה

 ויים שעברו מושגים מרכזיים בטכניקה הטיפולית כחלק מפירוק ובחינהזה נבחן את השינ קורסב

מחודשת של משמעותם בתוך "פסיכולוגיה של שני אנשים". מושגים טכניים מרכזיים כמו 

ניטראליות, הימנעות, אנונימיות והכלה ייבחנו בדגש על השינויים שמושגים אלו עברו כתוצאה 

 עמדה השוואתית בין הגישה ההתיחסותית לגישות  מהדיון ההתייחסותי. הסמינר יתבסס על

אנליטיות אחרות ביחס לטכניקה הטיפולית. השוואה, שמטרתה להבין ולחדד כיצד חשיבה 

 תיאורטית שונה ביחס לטיפול באה לידי ביטוי במצבים קליניים.

 

 (סדנא מרוכזת בחופשה בין הסמסטרים) דפנה ערן – רוורי בחשיבה ההתייחסותית

נכיר את מושגיו של אוגדן העוסקים בחלימה כהדרכה והפיכתו של הגבול בין  בקורס זה

המציאות התוך נפשית למציאות הבינאישית  לחדיר יותר ויותר. נתייחס למושג הרוורי של 

ביון , לחשיבתו של ביון על חלימה ולדרך המיוחדת בה אוגדן משתמש במושגים אלה כדי 

ך מארג  החלימה המשותפת , ,הנרקמת במפגש "להמציא" את עצמו ואת מטופליו מתו

הטיפולי.  נחשוב על החילחול ההדדי בין נפשותיהם של המטפל והמטופל  שמתוכה נולד 

השלישי האנליטי , שהינו יצירה   חדשה שונה ממה שמביא כל אחד מן השניים אל תוך 

וורי שלו המפגש ההתייחסותי.   נתבונן  בדרך המיוחדת בה אוגדן משתמש  בעצמו ובר

 ,ובדרך בה  מטפלים התייחסותיים משתמשים בעצמם ובאינטראקציה.

 

 (סמ' ב') ד"ר אפי זיו – כשהפסיכואנליזה פוגשת מגדר

המפגש בין השיח הפסיכואנליטי לתיאוריה ביקורתית בכלל, ובין החברתי לנפשי בפרט, רווי 

תרחשו בשיח בנתקים, מתחים, סערות וחיות. בקורס נעקוב אחר ההתפתחויות, שה

הפסיכואנליטי בנוגע למין, מיניות ומגדר בעקבות הכניסה של תיאוריות פמיניסטיות, קוויריות, 

אנטי גזעניות ואחרות לשפה הפסיכואנליטית. החלק הראשון של הקורס מובנה סביב ציר 

היסטורי התפתחותי של השיח: החל מפרויד, דרך בנות זמנו )קרן הורנאי, קלרה תומפסון, 

ט ג'ונס( המשך בהמשגות פסיכואנליטיות פמיניסטיות של שוני )גיליגן, צ'ודורוב, סיקסו, ארנס

קריסטבה( ועד להמשגות פמיניסטיות התייחסותיות עכשוויות )בנג'מין, דימן, גולדנר, האריס, 

קורבט(. בחלק השני של הקורס, נדון בהמשגות התיאורטיות דרך מוקדים כמו אלימות מינית, 

, גבריות ואימהות. בתוך כך, נקדיש תשומת לב מיוחדת למשמעויות הקליניות של טראנסג'נדר

 ההבנות החדשות ביחס לקשר בין החברתי לנפשי בהבניה של מין, מגדר ומיניות. 

 

בעבודתו של  סוגיות קליניות ותיאורטיות -נויי,וש Enactment  ,Impasseהשפעה הדדית

 (ב)סמ' אילנה לאור ד"ר  – קטיביתיהמטפל בגישה האינטרסובי

יעסוק בשאלות קליניות תיאורטיות המאפיינות באופן ייחודי את עבודת המטפל בגישה  קורסה

האינטר סובייקטיבית. נתמקד באופן בו המעורבות הבלתי נמנעת של המטפל מתבטאת במהלך 

נראה הטפול. נבחן זאת לאורך ציר שנכנה אותו פעולת המטפל. נדון בפעולתם של מטפלים כאשר 

על enactment שהם עוסקים בעבודה פרשנית לכל דבר. מושג נוסף שנעמיק בו הוא מושג ה 

היבטיו השונים. מושג זה מביא לידי ביטוי את האופן הבלתי מודע בו המטפל נכנס לתוך הטיפול 

של המטופל. לא מדובר בהעברה והעברה עם עולמו כפונקציה של המפגש בין עולמו הפנימי 

 ומתוך התבוננות זו לקדם את הטיפול. זה במצב בו המטפל והמטופל מפעילים זה את נגדית אלא 

 , מצב בו שני שותפי התהליך הטיפולי אינם יכולים לקדמו Impasseמושג נוסף שנעסוק בו הוא ה 

במושג ו להשתמש נבגלל מעורבותם הרבה. נדון באופן בו הגישה האינטרסובייקטיבית מאפשרת ל

 וויס, ארון, הופמן, בנג'מין ואחרים.יכבסיס לשינוי. נקרא ממאמרים של ד  Impasse-ה
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 ד"ר אבי נוטקביץ – בנושא: חשיפה עצמית והשימוש בסובייקטיביות הסדנ

 סדנא מרוכזת בחופשת הקיץ()

 
 

 

 .אילנה לאורד"ר ד"ר רוני באט ו, הנחיית סנדרה לויב -נרים קליניים שנתיים  סמי

 

 

 2022/23 תשפ"ג שנה"ל – שנה ג'
 

 סמ' א'() שיבר-ב' תמי דרורג  -החשיבה ההתייחסותית של ג'ודי דייוויס 

ג'ודי דייוויס היא אחת הדמויות המרכזיות והמעניינות הפועלות בגישה ההתייחסותית כיום. 

בכתיבתה היא משלבת בין החשיבה של יחסי אובייקט והשפה הקלייניאנית לבין העמדה 

ה שילוב שהינו אחד המשמעותיים והחדשניים בחשיבה הפסיכואנליטית ההתייחסותית, ומציע

העדכנית.בעוד אנו רגילים לדון באובייקטים הרעים של המטופל, בהגנותיו, בדרמה האדיפלית 

דנה גם באלה של המטפלת. היא מישירה אליהם מבט באופן אמיץ ולא  שלו ועוד, דייוויס 

נגדית נשזרות זו בזו באינטראקציה ובשדה ה-ההגנתי ומתבוננת בדרך בה ההעברה וההעבר

 המשותף.

נקרא במאמריה ונכיר את חשיבתה הקלינית והתאורטית. נעמיק בהבנת ההתבוננות בסדנה 

ההורה גדית, נ-המארג של העברה והעברהצמי, ע-שלה במושגים כגון: דיסוציאציה, ריבוי מצבי

 שתתפים מעבודתם.אות שיביאו המהלמידה תלווה בהתבוננות בדוגמ ועוד.   אדיפלי-הפוסט

 

 

 '(א)סמ'  סנדרה הלוי –T(R)במימד התייחסותי  טרנספורמציות

מושג הטרנספורמציה בתהליך הטיפולי מהווה אתגר יסודי בחשיבה הפסיכואנליטית. 

טרנספורמציה במובן של התפתחות, צמיחה, שינוי, יצירתיות, מתן משמעות ונחמה. ביון פיתח 

באמצעות הכלה ועיבוד של מרכיבי נפש גולמיים. בהמשך פיתח  Kמציה באת מושג הטרנספור

 המכוונת ליסוד הטרנסנדנטי בשורשי החוויה האנושית.   oאת מושג הטרנספורמציה ב

תהליכים עמוקים אלו מתרחשים במפגש בין שני סובייקטים. סטיבן מיטשל היה הראשון 

בין המטופל לאנליטיקאי היא האמצעי  שניסח זאת בבהירות: "המעורבות האינטרסוביקטיבית

 לחולל את שינוי האופי העמוק שאותה מאפשרת הפסיכואנליזה, וכנקודת משען לו".  

, השיעור מציע לכוון את   O-ו K states of mindכמו שמכוונים את המבט האנליטי לכיוון 

.  נחקור מהו המימד הטרנספורמטיבי בעצם המפגש R state of mindהמבט ל 

שדה המשותף. איך הכרה זו עשויה סימטרית של ה-אינטרסוביקטיבי ובההבניה ההדדית האה

 לחולל רגעים של טרנספורמציה בתהליך הטיפולי? 

 נקרא מתוך כתבי ביון, ורמוט, ציבאטרזה, סמינגטון, אוגדן, ארון, גרסון, בראון ועוד
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סדנא מרוכזת )ד"ר עירית פז  – זוגיות ממבט התייחסותי: עצמי מרובה ופוליאמוריה

 (בחופשה בין הסמסטרים

הסדנה תציג את תרומתם של מושגים מהעמדה ההתייחסותית להבנת הדינמיקה ביחסים 

לאור הדגש בעמדה ההתייחסותית על הכללת הזווית  .זוגיים, במסגרת טיפול אישי או זוגי

בסגנונות חיים חדשים  החברתית ופירוק של הבניה חברתית ודעות מוקדמות, הסדנה תתמקד

או שונים מהמוכר למטפלת, אשר מאתגרים את המוכר והידוע בפסיכואנליזה אודות זוגיות 

השכיחות הגוברת של זוגות לא מונוגמיים בחברה הישראלית ובקליניקה תיבחן   .ונישואים

  .לאור מושגים אלה, לשם היכרות מקרוב עם מערכת זוגית ייחודית זו

 

 

 )סמ' ב'(ד"ר אילן טרבס  –האינטר סובייקטיבית ייקט? עמדת המטפל בגישה אובייקט או סוב

 יציג את הגישה האינטרסובייקטיבית ותרומתה הייחודית לתיאוריה הפסיכואנליטית..  קורסה

בניגוד לגישות המדגישות את השאיפה לצמצמם נוכחותו של המטפל, גישה  זו  טוענת לא רק 

אלא רואה בהשתתפות האקספרסיבית של המטפל מרכיב חשוב לי  אכנגד השאיפה לאיפוק ניטר

)ובלתי נמנע(  של העמדה הטיפולית . במרכז הקורס נדון בשאלות: האם נחוץ למטופל לדעת את 

הסובייקטיביות של המטפל? כיצד המטופל חווה ומפרש את  נוכחות המטפל?  וכיצד משפיעה 

 פולית?מעורבותו של המטפל על ההתערבויות שלו בשעה הטי

הקורס יתבסס על מפגשים, לסירוגין, של קריאת מאמרים )מיטשל. ארון, הופמן, דיויס, גנט, 

 בנג'מין...( ושל הצגת חומר קליני ע"י  המשתתפים.

 

 

אהבה ותשוקה בטיפול מנקודת מבט  –מאהבת העברה לאהבה אחר הצהריים 

 סמ' ב'() ד"ר חנה אולמן –התייחסותית 

"בעשייה הרפואית תמיד   -ת על אהבת העברה" מסתיים במשפטמאמרו של פרויד "הערו

שאר מקום לצדה של התרופה לברזל ולאש, וכך גם לא נתן יהיה לוותר על פסיכואנליזה יי

שאיננה מוחלשת והמבוצעת כהלכה, כזו שאיננה מתביישת לעשות שימוש ברגשות הנפש 

 ו". המסוכנים ביותר, כדי להביא את החולה לשליטה בהם, לטובת

זו נדון ב"חומר הנפץ" של הרגשות "המסוכנים ביותר" של אהבה ותשוקה שעולים  בקורס זה

בקשר הטיפולי, הן כפוטנציאל לקידום התהליך והן כפוטנציאל נפיץ לחציית גבולות. נתבונן 

במשמעויות של אהבה ארוטיקה ותשוקה בהעברה ובהעברה הנגדית ובדרכים האפשריות 

 לעשות בהם שימוש.

 -חסותית ינ"ל של פרויד ונדון במאמרים עכשוויים המזוהים עם הגישה ההתיה תחיל במאמרו נ

 מין, סלווין, ואחרים.'נגיודי דיוויס, ב'של ג

 

 

 ת הקיץ(פש)סדנא מרוכזת בחוד"ר ג'יל זלברג  - סיום טוב דיו 

 פרטי הסדנא יפורסמו בהמשך.

 

 

 ., דפנה ערן, תמר ברנעינארטהנחיית ד"ר שלמה ביב -סמינרים קליניים שנתיים  

 

***** 
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 כנסים שהתקיימו בתכנית:

 

  מבט ההתייחסותי והמבט של פסיכולוגית העצמי"ה –"ארוס בחדר הטיפולים 

  "עם   –"חשיבה מחדש על מושג הגבריותDr. Ken Corbett 

 "מעבר לאנאקטמנט: כשהעברה בין דורית מאתגרת את התיאוריה ההתייחסותית" -

  Dr. Sue Grandעם 

  "סם גרסון  פרופ'ם ע  -"היסטריה והמאבק על תחושת חיות 

 Affective relatedness and therapeutic action" "–  עם ד"ר ברברה וד"ר

 סטיוארט פייזר

  עם פרופ' דונל סטרן –מחשבות על הלא מודע ההתייחסותי"  –"חוויה לא מנוסחת 

 " אורטיים וקלינייםהיבטים תי –תקיעויות בטיפול במבט התייחסותי" 

 "עם פרופ' אדריאן האריס – "שיגעון מגדרי, רוחות רפאים ובמרחב האנליטי 

 "מה אתם הייתם אומרים? מבט התייחסותי על רגעים קריטיים בטיפול" 

 

 

 :הדרישות לקבלת תעודה

 :תסמינרים נדרשקורסים והבשלוש שנות הלימוד, בנוסף ל

גישה פסיכואנליטית התייחסותית לכל החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים ב .1

  אורך תקופת הלימודים.

נדרשת הצגת מקרים טיפוליים )לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד( במסגרת  .2

 הסמינרים הקליניים.

בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי  .3

 המבוסס על הגישה ההתייחסותית.

 

 הלימוד  של שעות 75% -כל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בהלימודים ב

 ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

 לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

 בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית

 

***** 

 

 ב(-: )לפי אסגל המורים והמדריכים

 

נשיאה לשעבר של   מנחה. סיכואנליטיקאיתפסיכולוגית קלינית מדריכה, פ, חנה אולמןד"ר 

אביב  מכון תללשעבר של ו"ר ילפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.  האיגוד הבינלאומי

 לפסיכואנליזה בת זמננו.
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שיח לפסיכותרפיה  שותפה בקבוצת-גית קלינית, מנהלתפסיכולו ,פלד )מ.א.(-טליה אפלבאום 

 ה לשעבר שלוגיה קלינית, אוניברסיטת תל אביב, חברהתייחסותית, מרצה במגמה לפסיכול

, מורה ומדריכה (IARPPהנהלת הסניף הישראלי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית )

 בתכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב.

 

, ותרפיהחסותי ומרצה בתכנית לפסיכימסלול ההתיה ראש, פסיכולוג קליני, ד"ר רוני באט

מתמחה במכון הישראלי  ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב,

 לפסיכואנליזה.  

 

במכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר בקבוצת  אנלטיקאיקליני, פסיכולוג  ,ד"ר שלמה ביינארט

 .עד הפורום לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותיתושיח. חבר בו

 

עורך בינלאומי היה יטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. אנלעמנואל ברמן,  'פרופ

החוג  פרופסור אמריטוס, .1994-2019בין השנים  Psychoanalytic Dialogues ראשי,

  לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

 

  פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, החברה הפסיכואנליטית בישראל. ,תמר ברנע )מ.א.(

ן הישראלי לפסיכואנליזה, ובתוכניות "הדברות" ו"התקרבות" של החברה מורה במכו

ברת ועד הפורום הישראלי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה ח  הפסיכואנליטית בישראל.

 התייחסותית .

 

בחברה  מנחה פסיכואנליטיקאית מדריכה, פסיכולוגית קלינית ,)מ.א.( אהובה ברקן

בתוכנית לפסיכותרפיה אוניברסיטת ת"א בלימודי ומדריכה  ורהמ הפסיכואנליטית בישראל.

 במסלול ההתייחסותי. ופורצי דרכים -המשך במסלול הזרם העצמאי

 

אביב. -, פסיכואנליטיקאית, קליניקה פרטית בתלפסיכולוגית קלינית ,שיבר )מ.א.(-תמי דרור

ביב", תכנית לימודי המשך למטפלים מנוסים א-רכזת אחראית של "המעשה הטיפולי תל

במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת ומדריכה במרכז הלימודים של 

 אילן ומדריכה-החברה הפסיכואנליטית וכן במרכז ויניקוט. מלמדת בתכנית "מבטים" בבר

עדת האתיקה של התכנית אילן. חברת ו-אביב ובר-בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטאות תל

 אביב.-לפסיכותרפיה באוני' תל

 

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית  סנדרה הלוי )מ.א.(,

מורה בתכנית הליבה בתכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בישראל, 

 , בתכנית להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת ת"אלשעבר מורה תל אביב, 

 

מומחית לטיפול בטראומה מינית  ,ת סוציאלית קליניתעובד,  MSW, PhD, אפי זיו ד"ר

 ובנושאים הקשורים במגדר, מין ומיניות. 

בעלת תואר דוקטור במדעי התרבות ובלימודי מגדר. מרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר 

באוניברסיטת תל אביב. בכתיבתה עוסקת בקשרים שבין השיח הפסיכואנליטי, לימודי 

 . טראומה ותיאוריה ביקורתית
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פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנהלת מרכז לטם לטיפול בטראומה מינית  ד"ר צביה זליגמן,

במערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי תל אביב. מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובמרכז 

הבינתחומי ללימודי טראומה בנט"ל. כותבת בתחום הטראומה והדיסוציאציה, ערכה יחד עם 

את הספר " הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי עריות" ועם דר' עפרה אשל את  פרופ' זהבה סולומון

 הספר "היה או לא היה: כשצללים של פגיעה מינית עולים בטיפול".

 

מורה פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל, , ד"ר אילן טרבס

    יחסותי.ימייסד המסלול ההת, במכון הישראלי לפסיכואנליזה

 

-נליזה בתאביב לפסיכוא-נית, עמיתה במכון תלפסיכולוגית קלי ,גדות-ד"ר שלומית ידלין

ול הליבה ובמסלול תחומית, במסל-זמננו, חברה בבורד היארפפ. מרצה ומדריכה בתכנית הרב

מרצה על ממשקי ואביב. כותבת -הדוקטורט בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל

ת והפסיכואנליזה. ספרה 'ענייני אמת בתאוריה ובפרקטיקה הפילוסופיה, לימודי התרבו

                                       .בהוצאת בריל 2016פסיכואנליטית' יצא לאור ב

 

קבוצתית, פסיכולוגית  פסיכואנליטיקאיתפסיכולוגית קלינית מדריכה,  ,אילנה לאורד"ר 

תיחסותית במסגרות שונות ובכתבי עת ארגונית מדריכה. מרצה מלמדת וכותבת על הגישה הה

  .בארץ ובעולם

 

פסיכיאטר, מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, ,  ד"ר דני לוי

 .אוניברסיטת תל אביב

 

מרצה ומדריכה, התכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה,  ,ר רינה לזר"ד

חברה בועדת ההיגוי, הארגון  ;אוניברסיטת תל אביבהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, 

חברה בוועד של הפורום ההתייחסותי  ;הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית

  הישראלי.

 

פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל,  ,ר אבי נוטקביץ"ד

, מורה במרכז וויניקוט, מנהל במשותף את מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכואנליזה

 ערכתית.מ-התוכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית

 

פסיכולוגית קלינית מדריכה, חברת סגל המסלול ההתייחסותי, מלמדת ומדריכה  ,עדית ניר

בתוכנית הליבה בבית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, עמיתה במכון תל אביב 

  . ואנליזה בת זמננו, עובדת בקליניקה פרטית בירושליםלפסיכ

 

 ,קאיתיפסיכולוגית קלינית, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, פסיכואנליט ,)מ.א.( דפנה ערן

   .בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מורה בבית ספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן

 

עוסקת בטיפול אישי, זוגי, והדרכה מתוך . ה, פסיכולוגית קלינית מדריכדר׳ עירית קליינר פז

מתעניינת במיוחד  .ברתיתח-גישה המשלבת פסיכואנליזה התייחסותית ותפיסה מערכתית

בתהליכי שפה ותקשורת זוגית, והאופן בו מתגבש הלא מודע הזוגי כזרם של תקשורת סמויה 

 .ואינטראקציות לא מילוליות
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ניברסיטת תל אביב  או
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 הביה"ס ללימודי המשך ברפוא
ה י תרפ כו י לפס ת  י נ כ    הת

Tel  Av iv  Univers i ty  

Sackler Faculty of Medicine 

School of Continuing Medical Education 

Program of Psychotherapy 
 

 03-6406387, פקס: 03-6409902טל: , 69978, ת"א 39040לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב, ת"ד ביה"ס התכנית לפסיכותרפיה, 

 http://www.medicine.tau.ac.il/psychotherapyאתר האינטרנט:    shanihan@tauex.tau.ac.ilאו     psychoth@post.tau.ac.ilכתובת דוא"ל: 

 

רסיטת תחומי באוניב-נהל המכון לטיפול רגשי במרכז הביןמ, פסיכולוג קליני, ד"ר עמית פכלר

מחבר הספר 'אבא בלי אבא: אהבה, , מתרגם ועורך סדרת פגישות בהוצאת כרמל, חיפה

 .אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב'

  

, פסיכולוג קליני, ראש התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ד"ר בעז שלגי

כתב  –שיחות" "אילן; עורך, -טת ברהמחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסי אביב; מרצה בכיר,-תל

                                                                                        עת ישראלי לפסיכותרפיה.

 

Galit Atlas, Ph.D. is a psychoanalyst and clinical supervisor in private practice 

in New York City. She is on the faculty at NYU Postdoctoral Program in 

Psychotherapy and Psychoanalysis, as well as faculty at the Four Year Adult 

and National Training Programs at NIP, The Institute for Expressive Analysis 

Manhattan, and the Boston Graduate School for Psychoanalysis. Atlas is the 

author of The Enigma of Desire: Sex, Longing and Belonging in 

Psychoanalysis (Routledge, 2015), and of the upcoming book Dramatic 

Dialogues: Contemporary Clinical Practice (co-authored with Lewis Aron).  

Orna Guralnik, Ph.D.  is a Clinical Psychologist and Psychoanalyst. She is on 

faculty at NIP (National Institute for the Psychotherapies), St Luke’s Roosevelt 

Hospital, and the Stephen Mitchell Center, editor of the Psychoanalytic 

Dialogues Blog, and associate editor of Psychoanalytic Dialogues and Studies 

in Gender & Sexuality.  She co-founded the Center for the Study of 

Dissociation and Depersonalization at the Mount Sinai Medical School, and 

publishes on the topics of dissociation, depersonalization, and culture.  She is a 

graduate of the NYU PostDoctoral Program in Psychoanalysis.  

Miki Rahmani, M.A., is Chief Psychologist, South Jerusalem Mental Health 

Center, and is a former long-time member on the Faculty of the School of 

Education, Hebrew University, Jerusalem, Israel. In more than 35 years of 

clinical teaching and consulting she has taught annual courses, seminars, and 

workshops on the supervisory relationship, the supervisory process in clinical 

work and in education, and on the treatment process. 

Jill Salberg, Ph.D., ABPP is a clinical professor of psychology, faculty member 

and clinical supervisor at the New York University Postdoctoral Program. 

Faculty and supervisor at the Stephen Mitchell Center for Relational Studies 

The editor of the book Good Enough Endings: Breaks, Interruptions and 

Terminations from Contemporary Relational Perspectives. She has co-edited 

two books with Sue Grand, The Wounds of History: Repair and Resilience in 

the Trans-generational Transmission of Trauma andTrans-generational 

Trauma and the Other: Dialogues Across History and Difference.  
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Jonathan H. Slavin, Ph.D., ABPP, is Clinical Instructor in Psychology, 

Department of Psychiatry, Harvard Medical School; Adjunct Clinical Professor, 

Postdoctoral Program in Psychotherapy & Psychoanalysis, New York 

University; Founding Director, Tufts University Counseling Center (1970–2006); 

Former President of the Division of Psychoanalysis (39), American 

Psychological Association; and Founding President, Massachusetts Institute for 

Psychoanalysis.  

 

 

 

 

 למידע נוסף ניתן לפנות לאחד מהמרצים הבאים :

 052-3588161 - ר רוני  באט"ד

 052-3439378 - פלד גב טליה אפלבאום

 03-5463840 -ר אילן טרבס "ד
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