
מסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים'
שמח להזמינכם ליום עיון

על

הקשבה והשבה
 

סדר היום: 
8:00-8:30 – התכנסות 

8:30-10:30 – מושב ראשון - יו"ר: נחמה פבר בן פזי
                     דברי פתיחה:  ד"ר מירב רוט – ראש התכנית לפסיכותרפיה

                                           אלינה שלקס – ראש המסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים' 
                  

 הרצאה - פרופ' דנה אמיר: 
 ארבעה פרמטרים של קול וגילומם בהאזנה פסיכואנליטית

 מתדיין: אהוד וולפה 
 

10:30-11:00 – הפסקה
 

11:00-12:45 – מושב שני - יו"ר: ענת טלרנט
 

 הרצאה - ענת שומן: 
 הקשבה להיבטים ביסקסואליים ראשוניים ביחסי-האובייקט המוקדמים ובהעברה                                    

 מתדיינת: נעמה קינן 
 

12:45-13:15 – הפסקת צהריים 
 

13:15-15:00– מושב שלישי - יו"ר: חנה וקשטיין 
          

 הצגת מקרה קליני – טל יועז גבאי                 
  מתדיינת: אלינה שלקס 

 

ביום זה מורים מן המסלול ידגימו אופני הקשבה שונים למצבים מנטליים ראשוניים
וימחישו כיצד סוג ההקשבה עשוי להשיב לנפש שכבות 

שטרם התקיימו עמן שיח ומגע
 

יום העיון יתקיים ביום שישי ה- 7.5.2021 

בין השעות 8:00-15:00 

באולם דולפי בפקולטה לרפואה, אונ' תל אביב



משתתפי יום העיון:
 

נחמה פבר בן פזי – פסיכולוגית קלינית; מנהלת תחום בתי ספר במרכז לטיפול וחקר האוטיזם; מורה במסלול מצבים
מנטליים ראשונים; קליניקה פרטית

 
ד"ר מירב רוט – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ראש התכנית

לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב; מורה במסלול 'פסיכותרפיה פסיכואנליטית
קלייניאנית: תיאוריה ומעשה' ובמסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים', התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב. 

 מחברת "מה קורה לקורא? התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות", הוצאת כרמל, 2017, שראה אור גם באנגלית:
.A psychoanalytic perspective on reading literature: Reading the reader”, London and NY: Routledge, 2020“

 
אלינה שלקס – פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל;  ראש המסלול

'מצבים מנטליים ראשוניים', התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב; יו"ר הקרן הבינלאומית לזכרה של פרנסס
טסטין; עבדה במשך שנים רבות כפסיכולוגית קלינית אחראית במרפאת מבוגרים, רמת חן; בין מקבלי הפרס ע"ש

פיליס מדאו בניו יורק, 2006, על מצוינות בכתיבה פסיכואנליטית וזוכת הפרס הבינלאומי לזכרה של פרנסס טסטין,
לשנת 2008, על עבודתה "אימת הנפילה וההיעלמות".

 
פרופ' דנה אמיר – פסיכולוגית-קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ראש מסלול

הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה;מורה במסלול 'פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית:
תיאוריה ומעשה' ובמסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים', התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב; משוררת וחוקרת
ספרות. עורכת ראשית של "מארג – כתב עת לפסיכואנליזה" מטעם מרכז פרויד, האוניברסיטה העברית. הוציאה לאור
שישה ספרי שירה, שני ממוארים וארבעה ספרי עיון: על הליריות של הנפש, תהום שפה, להעיד על העדים, וידויי מסך.

זכתה בפרסים ספרותיים ואקדמיים, ביניהם 5 פרסים בינלאומיים על כתיבתה הפסיכואנליטית.
 

אהוד וולפה – פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי של ילדים ומבוגרים בחברה הפסיכואנליטית בישראל; עבד והדריך
שנים רבות בגני התקשורת של העמותה לילדים בסיכון ובמרפאה לגיל הרך ברמת-חן; מלמד במכון הפסיכואנליטי ע"ש

איטינגון, מורה במסלול ׳מצבים מנטלים ראשוניים׳ בתכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב ובתוכנית לחשיבה
התפתחותית פסיכואנליטית במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמד ומדריך קבוצה של

פסיכולוגים ממוסקבה. 
 

ענת טלרנט – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; מורה ומדריכה בתכנית
לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, במסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים' ובמסלול 'פסיכותרפיה פסיכואנליטית

קלייניאנית: תיאוריה ומעשה'; מדריכה במכון הפסיכואנליטי ע"ש איטינגון ומורה ״במעשה הטיפולי״ של החברה
הפסיכואנליטית בישראל. 

 
ענת שומן – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל; מורה ומדריכה במסלול 'מצבים

מנטליים ראשוניים' ובמסלול 'הזרם העצמאי-פורצי דרכים, בתכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב, במרכז
ויניקוט ועוד.

 
נעמה קינן – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, 

מורה במסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים' ובמסלול 'הזרם העצמאי-פורצי דרכים', התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת
תל אביב. 

 
חנה וקשטיין – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל;מלמדת ומדריכה במכון

הפסיכואנליטי (ע״ש איטינגון); מורה ומדריכה במסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים'; חברה בוועדת הוראה בתוכנית
לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

 
טל יועז גבאי – פסיכולוגית קלינית; מטפלת בקליניקה פרטית בילדים, נוער ומבוגרים; עורכת תסקירים לצורך חוות

דעת לבית משפט עבור ילדים שמצויים המעורבות גבוהה בסיכסוך ההורי; עבדה בפנימייה לנוער בסיכון, כפר אמית,
פתח תקוה; תלמידה במסלול 'מצבים מנטליים ראשוניים'.  

 

http://med.tau.ac.il/psychotherapy/klein
http://med.tau.ac.il/psychotherapy/klein
http://med.tau.ac.il/psychotherapy/klein


לינקים להרשמה

אורחים המגיעים לכנס באוניברסיטה - 150 ש"ח*

אורחים המשתתפים בכנס בזום - 120 ש"ח 

סגל ותלמידי התכנית לפסיכותרפיה המגיעים לכנס
באוניברסיטה - 120 ש"ח*

סגל ותלמידי התכנית לפסיכותרפיה המשתתפים בכנס
בזום - 100 ש"ח 

*נוכח מגבלות הצו הירוק, לא יוגש כיבוד באוניברסיטה. הנרשמים
מתבקשים להביא לעצמם מזון ושתיה עבור שתי ההפסקות שתתקיימנה.

הכניסה לכנס תתאפשר רק לאחר הצגת תעודת מתחסן או מחלים.

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4Aghzf0eehjQyq8x%2B4Gl7%2FrDCk0W3LnD7NOHf8yYmYbQ%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7k6Kb%2BXlKo3s0AGwN%2FJaNy3ZQckvhfXVmwrTn4OV9igA%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7k6Kb%2BXlKo3s0AGwN%2FJaNy3ZQckvhfXVmwrTn4OV9igA%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL7k6Kb%2BXlKo3s0AGwN%2FJaNy3ZQckvhfXVmwrTn4OV9igA%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL71sSO8ngAgmvGL4%2F75cf3713j6mcYf3yib5QGvK645kQ%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL71sSO8ngAgmvGL4%2F75cf3713j6mcYf3yib5QGvK645kQ%3D%3D

