
 

 
  

   שלום רב,

החברה הפסיכואנליטית בישראל שמחה להזמין אתכם 
   למפגש עם

  

  ד"ר איתמר לוי

  

 שיעסוק בספרו:

  

 עיונים באמנות ובפסיכואנליזה" -"תשוקת המבט 

 בהוצאת רסלינג

  

, במוז"א 20:30בשעה  6.2.18-המפגש יתקיים ביום שלישי, ה 
 אביב-, תל2' חיים לבנון ישראל(, אולם "נופים", רח-)מוזיאון ארץ

   

 הערב יהיה פתוח לקהל הרחב

  

  

   ש"ח ועל בסיס מקום פנוי. 70הכניסה בתשלום בסך 



חברים ומתמחים של החברה הפסיכואנליטית וכן תלמידי מרכז הלימודים של 
 החברה, פטורים מתשלום.

  

   אורחים מתבקשים להירשם ולשלם מראש.

לימודים של החברה המתכוונים חברים, מתמחים ותלמידי מרכז ה
להגיע, מתבקשים ליידע בכך את אירנה 

   irenemelnick@gmail.com לכתובת מלניק

  

ניתן לשלם בלחיצה  -( paypalלתשלום מראש )בכרטיס אשראי או בחשבון 
  "שלם עכשיו". על 

יפתח לכם דף ה  -הסבר לגבי התשלום: בהקלקה אחת על המילים בכחול שלמעלה: "שלם עכשיו" 
- paypal בתחתית דף זה יש להקליק פעם נוספת על המלבן האפור שעליו כתוב: "שלם באמצעות .

ור אפור זה, יפתח דף שבו ניתן להכניס את כרטיס אשראי" או לחילופין "פתח חשבון". בלחיצה על כפת
פרטי כרטיס האשראי ולבצע את התשלום. במידה שמסיבה כלשהי לא מתאפשר לכם לבצע את 

גם ע"י ביצוע העברה בנקאית לחשבון החברה הפסיכואנליטית,   התשלום האלקטרוני, ניתן לשלם
מכן יש לשלוח מייל אל מזכירות . לאחר 107173, מספר חשבון 690הפועלים, סניף  בנק שפרטיו הם:

עם פרטי האסמכתא של העברת   ips@psychoanalysis.org.il  המכון הפסיכואנליטי בכתובת
  התשלום ועם כתובתכם למשלוח קבלה.

***     

  

מבט" מציג גישה לפיה הפסיכואנליזה אינה מפרשת את הספר "תשוקת ה
האמנות אלא חושבת במקביל אליה על המטרה המשותפת לשתי הדיסציפלינות 

לחשוב דברים קשים לחשיבה. באמנות הדגש הוא על חשיבה חזותית, בעוד  –
שהפסיכואנליזה מתרגמת את התמונות למילים. שני התחומים שואפים לייצג 

צורה. תשוקת המבט -ולות הייצוג, לתת צורה למשהו חסרדברים שמעבר לגב
מקבץ מאמרים מעשרים שנות כתיבה במסלול המתווה דיאלוג של הפריה הדדית 

 בין פסיכואנליזה ואמנות, מילים ותמונות.

  

 בערב יגיבו לספר שלושה דוברים:

 על גבולות הפסיכואנליזה. –יונתן הירשפלד 

 דפרסיבית?התיתכן היקסמות  –ד"ר מירב רוט 

מחשבות רעננות על פסיכואנליזה, אמנות  –המבט ל)א(חור  –ד"ר יוסי טריאסט 
 ונקודת מבט.

 כמה מילים על 'תשוקת המבט'. –ד"ר איתמר לוי 
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 על הדוברים:

 פסיכואנליטיקאי מנחה, מבקר אמנות ואוצר. –ד"ר איתמר לוי 

 צייר וכותב. –יונתן הירשפלד 

יטיקאית מנחה, התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת פסיכואנל –ד"ר מירב רוט 
 אביב.-תל

פסיכואנליטיקאי מנחה, החוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת  –ד"ר יוסי טריאסט 
 אביב, בעלים )במשותף( של מכון "טריאסט שריג" לפסיכותרפיה.-תל

  

  

  נשמח לראותכם,

אברבנאל, -אירנה מלניק )יו"ר(, מיכל טלבי -הועדה המדעית 
 שיבר, דורית ברנע.-יה פינקלשטיין, תמי דרוררע

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 
 


