
 

 של תהלהזמינכם להרצא יםאנו שמח
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   שם ההרצאה:

  

Digital Desire and the Online Imposter: 

Catfishing* 
Catfishing*   הוא התחזות באינטרנט בקונטקסט ארוטית על יד יצירת זהות כוזבת

 ר.חבמטרת פיתוי של הא
  

 

 ארנה אלבקמתדיינת: 

 הנרי שורד"ר מנחה הערב:   

 ההרצאה באנגלית, הדיון בעברית      

 

 

 ,20:30, בשעה 18.12.2018ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 

 במשכן החברה הפסיכואנליטית,  

 , קומה א', תל אביב23רח' קרליבך 

 ההרצאה פתוחה לקהל

 שקל 70דמי השתתפות לאורח: 

 

מספר המקומות באולם מוגבל. אנו מבקשות מכל המתכוונים להגיע, 

 :הלינק המצ"בדרך  םלהירש
 

 הרשמה ותשלום עבור אורחים

 

 

 

  

https://www.psychoanalysis.org.il/shop/


 תקציר 

 

Digital Desire and the Online Imposter: Catfishing  

  ד"ר דניאל קנפו

 
 

Freud considered the unconscious a site of repressed 

wishes and desires whose influence extends to the farthest 

reach of conscious life. Today, such desires find new 

expression on the internet, which allows anonymity and 

accessibility. Replacing “real world” skins with digital ones, 

users create virtual personas to promote their secret 

passions. The virtual space of consciousness is well 

matched to the virtual space of the web, though sexual and 

social enactments within the latter can have dangerous real 

world consequences. Examining the darker side of the 

marriage between desire and communication technology, 

focused through the phenomenon of “catfishing,” this 

presentation raises questions about the nature of the 

human self, love, transference, and the role they play in 

deception. Understanding how patients use the internet 

provides access to their unconscious desires.  
  

 היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית. היא  ד"ר דניאל קנפו

. ד"ר קנפו LIU-Postפרופסור בתוכנית לד"ר בפסיכולוגיה קלינית ב 

דוקטורט -בתכנית פוסט NYUחברה ומדריכה בפקולטה של 

ד"ר היא חברה בחרה שלנו. 1996מאז בפסיכותרפיה ופסיכואנליזה. 

קנפו כתבה והרצתה במגוון נושאים, כולל פנטזיות לא מודעות, 

 פסיכוזה וטכנולוגיה., הופרוורסייצירתיות, מגדר, מיניות, 

 לד"ר קנפו קליניקה פרטית במנהטן וב- Great Neck, NY. 

 

 



 האחרונים הם:ספריה 

  Dancing with the Unconscious: The Art of Psychoanalysis 

and the Psychoanalysis of Art, 

  The Age of Perversion: Desire and Technology in 

Psychoanalysis and Culture 

 Sex, Drugs, and Creativity: Searching for Magic in a 

Disenchanted World.  

 

 

הינה פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה  ארנה אלבק

 תבחברה הפסיכואנליטית הישראלית. מלמדת על מיניות ילדי

במכון, בהלפב״א, ובביה״ס  -במסגרות שונות הופרוורסי

תל אביב. שם גם מדריכה אישית  תלפסיכותרפיה באוניברסיט

.וקבוצתית  

 

 

 

  

 נשמח לראותכם!

 

 

 

 הועדה המדעית

 דורית ברנע דינה גלט, )יו"ר(;  הנרי שור

 


