
עוד על תנאים של אהבה:
מדעי-המוח בזיקה לפסיכואנליזה הקלינית של ויניקוט

 

 
ּוָת לְִתקוֹן? מפגש ייחודי בין מדעי המוח לפסיכואנליזה בכנס "האם יוַּכל המעו
הקלינית של ויניקוט" של מסלול 'ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי
דרכים'  שהתקיים ב- 1.4.2022 הובאה הרצאתה החשובה של פרופ' רות פלדמן
"תהליכי סינכרון ביו-התנהגותיים מראשית החיים ומעגלים של שבר ותיקון", אולם
הרצאה זו לא תוכל להישלח למשתתפים. כיוון שכך, אנו מציעים אפשרות לראות
את ההרצאה פעם נוספת בהקרנה מקוונת (חד-פעמית!), ולאפשר אחריה
תשובות לשאלות הרבות אשר נשאלו וישאלו בעקבות ההרצאה, שתיתן ד"ר

אורטל שמעון-רז.
בנוסף, מאחר שזה חומר מרתק ועשיר מאד, עם רלוונטיות רבה לתפיסות
פסיכואנליטיות על ההתפתחות הנפשית ועל העבודה הטיפולית, יצורפו אליה
בערב המקוון הרצאות של ד"ר גדעון לב (שלא יכול היה להגיע להרצות בכנס
בגלל לידת בנו), ושל ד"ר אילן ברנט (שלא יכול היה להגיע להנחות בכנס בגלל

מחלת קורונה).
 
 

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב
ומסלול הלימודים המתקדמים:

ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים
 שמחים להזמינכם.ן לערב מקוון ייחודי

יום ראשון 15.5.2022
בין השעות 19:30 – 22:15
 קישור לזום יישלח בבוקר המפגש  

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1041122&Q=%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9F


 
"בהנשמה מנפש לנפש" - על התהוותה של היכולת להיות בקשר

ולאהוב: דברי פתיחה והנחיה – עפרה אשל 
 

"אני ואתה, זה ממש כמו אתה ואני": על האפשרות של היות
שניים-באחדות בחיים ובטיפול – גדעון לב

 
תהליכי סינכרון ביו-התנהגותיים מראשית החיים ומעגלים של שבר

ותיקון – הקרנה של הרצאתה של פרופ' רות פלדמן
 

הסברים, תשובות והשלמות – אורטל שמעון-רז
 

כמה מחשבות על סינכרוניזציה בין-מוחית ימנית בחדר הטיפולים
– אילן ברנט  

 
פאנל מסכם – בהשתתפות הדוברים.ות  והקהל.

 
 

תכנית הערב:



הדוברים:

 

ד"ר גדעון לב הוא פסיכולוג קליני ופילוסוף, מחברם של הספרים "אההבה" (מטר, 2015) ו"אמת

אהבה אמונה: מבט פסיכואנליטי והיסטורי על משמעות החיים" (כרמל, 2018); מלמד בתכנית

לפסיכותרפיה במסלול הלימודים המתקדמים "ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי

דרכים", התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב, ובתוכנית הבינלאומית

למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב; כתב "הארץ" לענייני מדע; מטפל ומדריך בקליניקה פרטית. 

 

פרופ' רות פלדמן היא מחזיקת הקתדרה ע"ש סימס-מאן וראש המרכז לחקר המוח והתפתחות

האדם באוניברסיטת רייכמן; מנהלת הקליניקה לטיפול בפעוט ובמשפחה ותכנית ההתמחות של קרן

האריס, ופרופסור נלווה באוניברסיטת YALE; מחקריה מתמקדים בבסיס הביולוגי של קשרי קרבה,

תהליכי סינכרון ביו-התנהגותיים והביולוגיה של חוסן, ומשמשים בסיס לשיטות תצפית והתערבויות

טיפוליות המיושמות ברחבי העולם. במספר מחקרים מינקות לבגרות היא עוקבת אחרי השפעות

ארוכות הטווח של כשלים בקשר הראשוני על התפתחות המוח, מערכות התמך הביולוגיות, ומרכיבים

של פסיכופתולוגיה וחוסן לאורך החיים; פרופ' פלדמן נבחרה כhighly-cited researcher  ב- 2018,

March-of-Dimes Graven's לחקר ההורות ב- 2019, וזכתה בפרס  Number 1 World Leader

Award  ב- 2018 למחקר על תינוקות בסיכון, ופרס א.מ.ת ב- 2020 לחקר הפסיכולוגיה. 

 

ד"ר אורטל שמעון-רז היא פסיכולוגית קלינית; בוגרת התוכנית לפסיכותרפיה אם-תינוק במכון לגיל

Mother brain is wired for social moments ינקות באוניברסיטת רייכמן; עבודת הדוקטורט שלה

with the baby עסקה במוכוונות המוח האמהי לאינטראקציות עם התינוק; כיום, עושה

פוסט-דוקטורט במרכז לחקר המוח והתפתחות האדם בניהולה של פרופ' רות פלדמן. במסגרת זו

חוקרת טיפול בחרדה בגיל הרך על היבטיו הקליניים, ההתנהגותיים, המוחיים וההורמונליים אצל הילד

והוריו. מטפלת בקליניקה פרטית ברמת השרון.

 

ד"ר אילן ברנט הוא פסיכולוג קליני; פסיכואנליטיקאי מנחה ומורה במכון ובחברה הפסיכואנליטית

בישראל; יו"ר ועדת ההוראה של החברה הפסיכואנליטית בישראל; מורה במסלול הלימודים

המתקדמים ‘ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים’ התכנית לפסיכותרפיה,

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב, במרכז ויניקוט בישראל, ובמרכז הלימודים של החברה

הפסיכואנליטית; בעל קליניקה פרטית למבוגרים ומתבגרים בקרית אונו. 
 
 

http://matarbooks.co.il/index.php?book=1964
https://carmelph.co.il/book/truth-love-faith/


 
הנחייה: 

 
עפרה אשל היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, מדריכה ומורה במכון ובחברה
הפסיכואנליטית בישראל; חברת כבוד של המרכז החדש לפסיכואנליזה NCP, לוס אנג'לס;
סגנית-נשיא (2021-2017), איגוד ויניקוט הבינלאומי (IWA). מקימה וראש מסלול הלימודים
המתקדמים 'ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים' בתכנית לפסיכותרפיה,
הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב; בנוסף, מלמדת גם בלימודי הליבה ובלימודים
המתקדמים, ובתכניות לפסיכותרפיה נוספות. מרצה ומדריכה בתכנית הלימודים המתקדמים של

ויניקוט בבייג'ין, סין. עורכת מדור ביקורת ספרים ב"שיחות" – כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה. 
פרסומיה תורגמו לשש שפות. זכתה במלגות ליאונרד קומס במרכז החדש לפסיכואנליזה (לוס
אנג'לס, 2011); דייוויד המונד במכון הפסיכואנליטי של מסצ'וסטס (בוסטון, 2016); מרצה אורחת
במכון הפסיכואנליטי של צפון קליפורניה (סן פרנסיסקו, 2013), המרצה של כנס ביון השנתי במרכז
הפסיכואנליטי של קליפורניה (לוס אנג'לס, 2018), והמרצה של הרצאת רוברט סטולר השנתית (לוס
אנג'לס, 2021). זכתה בפרס ע"ש טסטין 2013, פרס Symonds Prize 2017, ניו יורק, ופרס ליאונרד
קומס 2022, לוס אנג'לס. ערכה-במשותף עם מאיר ברגר את הוצאתו המחודשת בעברית של
הספר "השעה בת חמישים הדקות" של רוברט לינדנר (2007), עם צביה זליגמן את הספר "היה או
The Emergence of לא היה? כאשר צללים של פגיעה מינית בילדוּת עולים בטיפול" (2017). ספרה

.(Routledge (2019 יצא בהוצאת Analytic Oneness: Into the Heart of Psychoanalysis
 
 

נשמח לראותכם 
 

הרשמה ללא תשלום 
למשתתפי הכנס 'האם יוכל המעוות לתקון?'

הרשמה לערב המקוון לנרשמים חדשים 
30 ש"ח

https://forms.gle/a8tdXL59rhY56vX49
https://forms.gle/a8tdXL59rhY56vX49
https://forms.gle/a8tdXL59rhY56vX49
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5eCXhxyGKMR7pFqylVRl2mEddd8BSFTOXV79j3KAUe%2Fg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5eCXhxyGKMR7pFqylVRl2mEddd8BSFTOXV79j3KAUe%2Fg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5eCXhxyGKMR7pFqylVRl2mEddd8BSFTOXV79j3KAUe%2Fg%3D%3D

