
 

 
 

התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, 
 אביב-אוניברסיטת תל

 
 פורצי דרכים' –מסלול 'הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

 מזמין לערב עיון מאתגר:
 

 איננו<< –יש   לא היה ,<< –היה 

על דיסוציאציה בטיפול פסיכואנליטי של גבר שעבר מינקותו התעללות מינית קשה 

 מצד שני הוריו

Ira Brenner   עם   

 . 19:00 – 22:00, בין השעות 28.06.2020הערב יתקיים בזום ביום ראשון, 

 

 

  דברי פתיחה והנחיה:

מיוצג בפסיכואנליזה: מחשבות קליניות ותיאורטיות -מודחק ולא-על דיסוציאציה ולא מודע לא  -עפרה אשל 

 אודות טיפולים בהפרעות דיסוציאטיביות על רקע פגיעות מיניות מוקדמות

 

   ההרצאה:

 ”Ira Brenner  -  THE NEGATIVE HALLUCINATION: EXPLORING THE “GREENד"ר 
SPACE AND BEYOND 

 

הטיפול באנשים שעברו טראומות קשות בילדותם ומשתמשים בהגנות דיסוציאטיביות מסיביות, מציב אתגרים רבים 

 בפני המטפל. 

ד"ר אירה ברנר, מומחה בינלאומי לחקר טראומה ודיסוציאציה בפסיכואנליזה, יתאר בהרצאה קלינית דיסוציאציה 

ינקותו "עבד" מיני לשני הוריו, אשר סובל מהפרעת זהות פתאומית שקורית בטיפול פסיכואנליטי של אדם ששימש מ

, מתוך התמקדות במשבר המסכן ”psychoactive therapy“דיסוציאטיבית. ד"ר ברנר יציג את גישתו הטיפולית 

כדי להרחיב את ההבנה הטיפולית   " בחדר הטיפול.psychogenic blind spot"  כאשר המטופל מפתח ,את הטיפול

יכופתולוגיה דיסוציאטיבית, ד"ר ברנר מוסיף את ההמשגה של אנדרה גרין על "הלוצינציה שלילית" בהפרעות של פס

)ההרצאה באנגלית; בגלל סודיות המקרה תינתן לנרשמים   .ו"עבודת השלילי", ואת השוני מגרין באופן עבודתו הטיפולית

 לקריאת תיאור הטיפול(. סיסמא

 

 )בעברית(: דיונים

 

   הלוצינציה שלילית: מחשבות על אימת החלל הריק  -ני ד"ר מריאנה גייטי

"יש לשמור מקום נפרד להלוצינציה השלילית, אחרי שנפלה לאטה לתהום הנשייה במהלך ההיסטוריה של 

אנדרה גרין מפתח את מושג  1994 - 1977בין השנים  (, ובכך יעסוק דיון זה. 2005)גרין,  הפסיכואנליזה״



באופן  שיב אותה מתהום הנשייה לתוך החשיבה התיאורטית והקלינית בפסיכואנליזהההלוצינציה השלילית, ומ

אין בחיי הנפש. בהתפתחות תקינה ההלוצינציה השלילית היא תנאי -שמאפשר לנו לחשוב על מקומו של ההעדר

ווי המתאר כשהאם מחזיקה את תינוקה היא כמו מטביעה בגופו ונפשו את ק -מקדים לייצוג, היא הערש של חיי הנפש 

של החזקתה, ולכן בהעדרה נותר התינוק עם המבנה הממסגר של נוכחותה. אולם כאשר ההעדר טראומטי מדי, הנפש 

מנשוא, מוחקת מיד את קיומו, ומחליפה אותו בחלל ריק, בשלילי שיוותר כשלילי; והלוצינציה -שפוגשת את הקשה

 השלילית הופכת לייצוג האקטואלי של הריקנות. 

 

המאמר והמקרה המתואר אינם יכולים להשאיר את הקורא אדיש. הוא מטולטל על ידי התוכן של  - אל לויד"ר דני

כמו גם על ידי שאלות הקשורות לאופן הטיפול. המקרה המתואר מציף את השאלות בנוגע   החוויות הטראומטיות

חלה בבדיקת אמונות היסוד הללו לאמונות היסוד שלנו לגבי טראומה והטיפול בה. ההיסטוריה של הפסיכואנליזה ה

והמשיכה בשינוי כיוון דרמטי. עד היום אנו מיטלטלים בין הכוחות שפעלו ועדיין פועלים עלינו ועל המטופלים 

המבקשים מזור לכאבם. הדיון במקרה מעלה מחדש את השאלות אשר מעסיקות את המטפלים הפוגשים בטראומה. 

 ד יוצרים קשר עם חלקים דיסוציאטיביים ואיך מטפלים בהם. מה מקומו של המטפל במרחב הטיפולי, כיצ

 

 טראמטית.-כהזמנה למטפל להכיר את חווית הדיסוציאציה הפוסט Enactment  -  טובה זלץ

ברנר, הפסיכואנליטיקאית טובה זלץ תישען על נסיונה בטיפולים עם הפרעות   בדיון על הרצאתו של אירה

שנים במטופלת עם הפרעת  26רקע פגיעות מיניות מוקדמות, ובמיוחד על טיפול פסיכואנליטי של דיסוציאטיביות על 

. היא תתמקד  Madness or Knowing the Unbearable Truthזהות דיסוציאטיבית, שתואר לאחרונה בספרה 

ות של הפרעת זהות , תופעות קיצוניות של שימוש בשפת גוף, דמויenactmentבעבודה טיפולית במפגש עם תופעות 

 ת לשרוד, להבין ולפעול בתוך החוויות המתעתעות האלו./והמאבק של המטפל ,דיסוציאטיבית

 

  דיון בהשתתפות הקהל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא  <<



 
Permission from the Artist Diane Dailey Allsman (copyright) 

 

 

 המשתתפים: 

 

Ira Brenner is Clinical Professor of Psychiatry at Kimmel Medical College of Thomas 

Jefferson University in Philadelphia, and Training and Supervising Analyst at the 

Psychoanalytic Center of Philadelphia, where he is Director Emeritus of the Adult 

Psychotherapy Training Program.  He has a special interest in the area of psychological trauma 

and has authored of over 100 publications, including Injured Men (2009) and Dark Matters 

(2014), and most recently edited The Handbook of Psychoanalytic Holocaust Studies: 

International Perspectives (2020).   

Dr. Brenner has received a number of awards, including the Lifetime Achievement Award from 

the International Society for the Study of Trauma and Dissociation (2019) and The Hayman 

Award for Holocaust Studies from the IPA (2017). He lectures nationally and internationally, 

and has a private practice of adult and child analysis, in the greater Philadelphia area. 

 

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, מדריכה ומורה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. ראש עפרה אשל, 

פורצי דרכים" בתכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה  –מסלול הלימודים המתקדמים "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

(; מרצה ומדריכה ל"ויניקוט הקליני" IWAבינלאומי )נשיא איגוד ויניקוט ה-אביב. סגנית-לרפואה, אוניברסיטת תל

עת ישראלי -כתב –בתכנית הלימודים המתקדמים של ויניקוט בבייג'ין, סין. עורכת מדור ביקורת ספרים ב"שיחות" 

במשותף את התרגום לעברית של ספרו של רוברט לינדנר "השעה בת חמישים הדקות" )תולעת -ערכה לפסיכותרפיה.

כאשר צללים של פגיעה מינית בילדּות עולים בטיפול"   ועם צביה זליגמן את הספר "היה או לא היה? (,2007ספרים, 

 מחברת הספר   (;2017)כרמל, 



   The Emergence of Analytic Oneness: Into the Heart of Psychoanalysis   (Routledge, 2019) .

 Symonds Prize  .2017 -, ו2013זכתה בפרס טסטין 

 
פסיכולוגית קלינית. רכזת אקדמית, מורה ומדריכה בבית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה מריאנה גייטיני, 

פסיכואנליטית, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה; מורה בבית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, החוג 

פורצי דרכים" בתכנית לפסיכותרפיה,  –יזה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, ובמסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנל

 .אביב. מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה ע"ש מקס אייטינגון-הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל

 

מסלול הלימודים המתקדמים "הזרם העצמאי , פסיכיאטר, מורה ומדריך בלימודי הליבה ומורה בלוי  דניאל )דני(

  בתכנית לפסיכותרפיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. פורצי דרכים"  –בפסיכואנליזה 

 

מטפלת בקליניקה   אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.-, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית במכון תלטובה זלץ

 Madness or Knowing the Unbearable Truth - Aפרטית במבשרת ציון ובמודיעין. מחברת הספר:

psychoanalytic journey in search of sanity (Routledge 2019)  

 

 

   

 <<  מותנה ברישום מראש בלינק זה ZOOM -הכניסה לערב העיון ב

חומר, בגלל סודיות המקרה תינתן לנרשמים סיסמא לקריאת תיאור הטיפול בשבוע שלפני ערב העיון. אין להפיץ את ה

 הוא ימחק לאחר ערב העיון, והצגת המקרה לא תצולם.

 

 <<  להרשמה למסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה

                                                               

 נשמח לראותכם
 

 בברכה ולהתראות,
 התכנית לפסיכותרפיהצוות 

 מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה
 03-6406387, פקס 03-6409902טל' 

https://med.tau.ac.il/psychotherapy 
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