
ברכות: 
פרופ' קרן אברהם, דיקאנית הפקולטה לרפואה

פרופ' רונית שגיא-אייזנברג, ראש המדרשה לתארים מתקדמים, הפקולטה לרפואה
ד"ר מירב רוט, ראש התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, הפקולטה לרפואה

הרצאת פתיחה: מהי אמת בפסיכואנליזה - ד"ר שלומית ידלין גדות
 
 
 

קואוצ'ינג עם ניטשה או: החתירה להתגברות עצמית - ליטל פלג
פסיכואנליזה - הוידוי בעידן של חילוניות - בנימין גולדנהירש

הפסקה
פענוח פסיכואנליטי של יחסי אדם<>טבע: מרחב-מקום-סביבה - נועם פרי

מטרנס-פורמציה לטרנספורמציה: פסיכואנליזה במפגש עם טרנס - 
מיכל עמיצור גמליאל

מה ל'ספרות התלושים' ולמצבים מנטליים ראשוניים? תחושת השייכות: חקירה
ספרותית ופסיכואנליטית - יגאל מאלי

 
סיכום המושבים ודיון עם הקהל, בהנחיית ד"ר רינה לזר

סיכום הכנס, תיאור תוכנית הדוקטורט, ושאלות מהקהל, בהנחיית ד"ר בעז שלגי
 

היחידה ללימודי תואר שלישי (PhD) בפסיכואנליזה וממשקיה,
התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, והמדרשה לתארים
מתקדמים, הפקולטה לרפואה, שמחים להזמינכם לכנס: 

 

כל מה שרצית לדעת והעזת לשאול

מנחת הכנס: ד"ר רינה לזר

להרשמה - לסגל ותלמידי 
התכנית

9:00–9:20

 
9:20–10:00

 
 
 

10:00–10:20
10:20–10:40
10:40–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50

11:50–12:10
 
 

12:10–12:30
12:30–13:00

יום שישי 13/01/2023  בין השעות 9:00-13:00
אולם דולפי, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 

הכנס יציג את העושר והמגוון הטמונים בחשיבה הבינתחומית המפגישה את הפסיכואנליזה
עם תחומי ידע נוספים, כמו גם את התרומות התיאורטיות והקליניות של מפגש זה

מפגשים מהסוג השלישי – תלמידי יחידת הדוקטורט מציגים מתוך 
עבודות המחקר שלהם - ופותחים לדיון עם הקהל:

להרשמה - לקהל הרחב

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5st46%2BuXEnWlPHYdHoyDy6j%2FgGyJzvSFw25Qo1hKB4lg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5st46%2BuXEnWlPHYdHoyDy6j%2FgGyJzvSFw25Qo1hKB4lg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4RTfWqJZ%2BV%2BcIVg6d1Xc1anM6sTg%2FpDPCXEdWn8XEs%2Bw%3D%3D


על הדוברים (לפי סדר א-ב):
 

בנימין גולדנהירש הוא פסיכולוג קליני וחינוכי. תלמיד התוכנית לפסיכואנליזה וממשקיה, עובד
בקליניקה פרטית במזכרת בתיה ומדריך בשירותים פסיכולוגים חינוכיים.

 
ד"ר שלומית ידלין גדות היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ומורה במכון תל-אביב
לפסיכואנליזה בת-זמננו. מרצה ומדריכה בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, בלימודי הליבה ובמסלול
הדוקטורט של התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב. חברה
בועדת ההוראה של התכנית לפסיכותרפיה, בוועדות ההיגוי של מסלול הדוקטורט "פסיכואנליזה
וממשקיה" ובמסלול ההמשך "פרויד וממשיכיו" בתכנית לפסיכותרפיה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת
Truth ויו"ר במשותף של פורום הקולוקוויום הבינ"ל. ספרה IARPP תל-אביב. חברת הבורד הבינ"ל של

Matters: Theory and Practice in Psychoanalysis ראה אור ב 2016 בהוצאת בריל. 
 

ד"ר רינה לזר היא פסיכולוגית קלינית. מורה ומדריכה בתוכנית הליבה, במסלול ההתייחסותי ובתכנית
ללימודי תואר שלישי בפסיכואנליזה וממשקיה בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בביה"ס לרפואה

ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל אביב. 
חברת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה התייחסותית. רינה לזר ערכה ספר הקרוי
"שיחות על רוע" בהוצאת ראוטלדג ב-2017 ושני ספרים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ביחד עם פרופ'

שלמה בידרמן בשם "תשוקה" ו"נקודת העיוורון" .
 

יגאל מאלי הוא פסיכולוג קליני, תלמיד התוכנית לפסיכואנליזה וממשקיה, עובד בקליניקה פרטית
בקיבוץ שפיים עם מתבגרים מבוגרים וזוגות. 

 
מיכל עמיצור גמליאל היא ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית

בתל-אביב.

ליטל פלג היא פסיכולוגית קלינית. מנהלת המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית, מרצה ומדריכה
בביה"ס לפסיכותרפיה 'יישומים קליניים".

 
נועם פרי הוא פסיכולוג קליני, בוגר מסלולי ליבה ומצבים מנטליים ראשוניים בתוכנית לפסיכותרפיה
באוניברסיטת תל אביב, Bsc במדעי הטבע, משלים למודי MA בביה"ס לסביבה באוניברסיטת תל אביב.
מטפל פרטני בקליניקה פרטית ובפנימיית הכפר הירוק, מנחה קבוצות נוער טיפוליות בשטח הפתוח,

מדריך סיירות ומיומנויות שטח, מפתח מערכות מודיעין בצה"ל.

ד"ר בעז שלגי הוא פסיכולוג קליני, ראש תכנית הדוקטורט "פסיכואנליזה וממשקיה" בתכנית
לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים, עורך ראשי (משותף) של כתב העת "שיחות": כתב עת

ישראלי לפסיכותרפיה.


