
התכנסות
דברי פתיחה – נאוה יופה ינקלוביץ

דברי פתיחה וברכה - מירב רוט, ראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,
אוניברסיטת תל אביב 

 
מושב ראשון

חגית צאן קוראת רקע קצר ומציגה פגישה ראשונה עם קרוליין
מתדיינים:

מסלול פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית - הוגו גולדיוק
מסלול פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית - מומי ביינארט

מסלול טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית - שילי ורדימון

הפסקה 
מושב שני

מתדיין רביעי על הפגישה הראשונה עם קרוליין: 
מסלול מצבים מנטליים ראשוניים - אסף לוריא

חגית צאן קוראת פגישה שניה עם קרוליין
מתדיינים:

מסלול פרויד וממשיכיו בפסיכותרפיה בת-זמננו - מיכאל סידי לוי
מסלול פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי - עפרה פריד כהן

 
הפסקה 

מושב שלישי
מתדיינים על הפגישה השניה עם קרוליין:

מסלול ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה - פורצי דרכים
 - אהובה ברקן

מסלול פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית: מבט קבוצתי על
המקרה וההתייחסות אליו  - גילה עופר

 
ומה בולאס חשב על הפגישות? - נאוה יופה-ינקלוביץ מציגה את דבריו 

 
דיון עם הקהל בהשתתפות כלל הדוברים

 

כנס מסלולים 2022 
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

פרשנות ומעבר לה:
 8 גישות פסיכואנליטיות מגיבות על אותו מקרה טיפולי

08:00-08:30
08:30-08:45

 
 
 

08:45-10:10
 
 
 
 
 
 

10:10-10:30
10:30-11:45

 
 
 
 
 
 
 

11:45-12:15
12:15-14:00

 

יום שישי
 30/12/2022
 בין השעות

08:00-14:00 

אולם  דולפי,
 הפקולטה לרפואה,

 אוניברסיטת תל אביב 

להרשמה לתלמידי וסגל

התכנית לפסיכותרפיה 

 

להרשמה לקהל הרחב

מנחת הכנס - נאוה יופה-ינקלוביץ, אחראית על מסלולי ההמשך 

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4vC4gJvfI%2B%2Fq%2BAcnJbhbJeXxP3qVTI1kxsZFcbnvh1%2BQ%3D%3D


על הדוברים (לפי סדר א-ב):
 

ד״ר מומי ביינארט הוא פסיכולוג קליני, פסיכואנליטקאי בחברה הפסיכואנליטית בישראל. חבר סגל במסלול ההתייחסותי
בלימודי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב. בעל קליניקה פרטית בתל אביב.

 
אהובה ברקן היא פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית. מורה ומדריכה במכון

הפסיכואנליטי ובמסלול ׳ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה- פורצי דרכים׳ התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל
אביב.

 
הוגו גולדיוק הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה של ילדים ומבוגרים, מורה ומדריך בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

מורה ומדריך בתכנית קליין, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב. מורה ומדריך בבית ספר לפסיכותרפיה הלפבא.
 

שילי ורדימון היא עו"ס קלינית (MSW) ופסיכותרפיסטית. חברת הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית
ומרצה לתואר השני בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, במסלול לטיפול זוגי פסיכואנליטי, התכנית

לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת תל אביב ובמסגרות נוספות. בעלת קליניקה בתל אביב, מציעה טיפול פרטני וזוגי. 
 

נאוה יופה-ינקלוביץ היא עו"ס msw. מטפלת זוגית ומשפחתית פסיכואנלטקאית במכון הפסיכואנליטי הישראלי. מדריכה
ומורה בליבה ובמסלול מצבים מנטליים ראשוניים, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב. חברת ועדת הוראה בתכנית

לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
 

ד"ר עפרה כהן פריד היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנלטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, י"ור ועדת האתיקה
של החברה הפסיכואנליטית. מורה ומדריכה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית. מורה, מדריכה וחברת ועדת
ההוראה של מסלול לימודי המשך מתקדמים בפסיכולוגיית העצמי, מורה בתוכנית הליבה למטפלים באומנויות, התכנית

לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב. מחברת הספר 'ומי יזכור את הזוכרים- אבות ואימהות כותבים על בנם ששכלו
במלחמה', זוכה פרס יד בן צבי לחקר מדינת ישראל, תש"פ.

 
אסף לוריא הוא פסיכולוג קליני, מורה במסלול מצבים מנטליים ראשוניים, התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב,

ובתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן ובמרכז ויניקוט.

מיכאל סידי-לוי הוא פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, רכז התוכנית "יסודות הפסיכואנליזה הקלסית
במבט עכשווי" במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית, חבר סגל הוראה במסלול "פרויד וממשיכיו", התכנית

לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב.
 

גילה עפר, Ph.D היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית. היא מייסדת שותפה ויו"ר לשעבר
של מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו (TAICP), וחברה מייסדת של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. מרצה ומדריכה

בשני המכונים ובתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב. בעלת פרקטיקה פרטית בתל-אביב. במשך שנים היתה ד"ר
עפר חברת הועד של הפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ויו"ר החטיבה של האנליזה הקבוצתית, ולאחר מכן

היתה מתאמת הפעילות בארצות אירופה המזרחית בפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (EFPP). היא עורכת
את הג'ורנל המדעי של ה-EFPP. היא פרסמה את עבודותיה בג'ורנלים מובילים והציגה אותן בישראל, אירופה וארה"ב. ספר

בעריכתה A Bridge over troubled water: conflicts and reconciliation in groups and society התפרסם
 .Karnac ב-2017 בהוצאת

 
חגית צאן היא עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, עוסקת בטיפול אישי, זוגי וקבוצתי. אנליטיקאית קבוצתית, מורה ומדריכה
בטיפול אישי וקבוצתי, התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב, ובמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. חברת וועדת

הוראה בתוכנית לפסיכותרפיה ומנהלת במשותף את מסלול ההמשך בטיפול זוגי פסיכואנליטי.


