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 הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית מזמין לסדרה:

 (: החולייה החסרה.The Interpersonalsהבינאישית ) המסורת

סטיבן מיטשל היה לפני  המסורת ההתייחסותית לא הייתה נוצרת ללא הפסיכואנליזה הבינאישית.
(לפני שהוא ועמיתיו החלו לייצר White instituteהכול אנליטיקאי בינאישי, אשר הוכשר במכון ווייט )

יקט ומסורות נוספות הפכה להיות הפסיכואנליזה ההתייחסותית את הסינתזה שיחד עם גישת יחסי אובי
המוכרת לנו כיום. המסורת הבינאישית האמריקאית הייתה חיה וקיימת בארצות הברית הרבה לפני 

 שהתפנית ההתייחסותית יצרה תנועה בינלאומית.

עם זאת, במקומות רבים בעולם שאימצו את הפסיכואנליזה ההתייחסותית, קיים מעט מאוד לימוד יחד 
והכשרה במסורת הבינאישית אשר מתוכה נבעה. למעשה, למסורת הבינאישית עושר של חשיבה 

ורעיונות, מה שהופך אותה למקור של ידע שבחוגים רבים נותר עלום. בעוד שהמסורת הבינאישית שמרה 
 בותה בארצות הברית, היא נותרה זנוחה יחסית במקומות אחרים בעולם, וגם בישראל. על חשי

 מכאן קביעתנו כי היא "החולייה החסרה" להבנת הפרקטיקה והתיאוריה ההתייחסותית לעומקה.

ואימהותינו בסדרה זו נשאף לתקן את ההשמטה ההיסטורית הזו על ידי ההצגה המחודשת של אבותינו 
 לאלה שלא הכירו אותן.ם מעולם, ולאלו שברצונן.ם להיזכר.  –הבינאישיים 

את מייסדי האינטרפרסונלים יציגו, דרך פרסומיהם הקליניים, מומחים לתרומתם. הם יחשפו אותנו 
להגותם של הארי סטאק סאליבן, קלרה תומפסון, אריך פרום, ואדגר לוונסון, וידונו בנקודות המיזוג 

 הבחנה מהפסיכואנליזה ההתייחסותית.וה

 גלור-ד"ר מיכה וייס, ד"ר אורן סול וד"ר נוגה אריאלעורכי הסדרה: 

 ויתקיימו בשפה האנגלית  20:00מפגשי הזום ייערכו בערבי ראשון בשעה 

 התכנית:

 מבוא לסדרה –דונל סטרן  19.12.21

 הארי סטאק סאליבן –איירה מוזס  30.1.22

 קלרה תומפסון –אן דר'קול  27.2.22

 אריך פרום –רוג'ר פרי  27.3.22

 אדגר לוונסון )בהשתתפותו של אד לוונסון בעצמו!( –ג'ק פויל  1.5.22

  סיכום וקישור להתייחסותיים –אנת'וני באס  29.5.22

  



 הפורום לחברי רישום

 
 

 לאורחים רישום

 

 
  )טופס הרישום באנגלית מטעמים טכניים(

 ₪ 360אורחים ₪  300 -חברי הפורום –לכל הסדרה )ששה מפגשים( 
 ₪. 70אורחים₪  60 -חברי הפורום–למפגש יחידני 

 על המציגים.ות:

יורק; יועץ קליני ומרצה -הוא אנליטיקאי מנחה במכון וויליאם אלנסון ווייט בניו .(Ph.Dדונל סטרן )
( לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה; NYUיורק )-ניו דוק באוניברסיטת-לפסיכולוגיה קלינית בתוכנית הפוסט

יורק. הוא מייסד ועורך ראשי של סדרת ספרים בהוצאת -וחבר צוות בחברה הפסיכואנליטית בניו
 ראוטלדג', ובין ספריו ומאמריו הרבים ניתן למצוא ארבעה ספרים הנוגעים למסורת הבינאישית:

  

'Pioneers of Interpersonal Psychoanalysis' (1995), 'The Handbook of Interpersonal 

Psychoanalysis' (1995), 'The Interpersonal Perspective in Psychoanalysis, 1960s-1990s: 

Rethinking Transference and Countertransference' (2017), and 'The Interpersonal 

Perspective in Psychoanalysis, 1980s-2010s: Evolving Interest in the Analyst’s Subjectivity' 

(2017 .) 

  

הוא אנליטיקאי מנחה, חבר צוות, לשעבר מרכז ההכשרה ומנהל השירותים .(Ph.Dאיירה מוזס )
דייגו, במערב -יורק; חבר סגל של המכון הפסיכואנליטי בסן-הקליניים במכון וויליאם אלנסון ווייט בניו

טי האמריקאי, כמו גם יוצר שיתופי פעולה פסיכואנליטיים עם תוכניות אינגלנד ובמכון הפסיכואנלי-ניו
 הכשרה ברוסיה ובסין. איירה חוקר ומלמד את הגותו של סאליבן.

  

היא מרצה לפסיכולוגיה קלינית בתוכנית הפוסטדוק לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה  .(Ph.Dאן דר'קול )
ריכה וגם כחלק מצוות ההוראה. היא מרצה ( שם היא משמשת גם כמדNYUיורק )-באוניברסיטת ניו

אורחת במכון וויליאם אלנסון ווייט, מנחה שותפה של המסלול ההומניסטי הבינאישי בתוכנית 
. היא כתבה מספר ספרים על קלרה תומפסון שפורסמו הסדרת הספרים בעריכת דונל NYU-הפוסטדוק ב

 סטרן בהוצאת ראוטלדג': 

  

'On finding Clara Thompson' (2018), 'Clara M. Thompson: A Rebel Among Rebels' (2019), 

and two upcoming books: 'Clara M. Thompson’s Early Years and Professional Awakening: 

https://links.responder.co.il/?lid=24600497&sid=287924289&k=886f9c5825a2f5515e127d34a5e9a519
https://links.responder.co.il/?lid=24600497&sid=287924289&k=886f9c5825a2f5515e127d34a5e9a519
https://links.responder.co.il/?lid=24600499&sid=287924289&k=886f9c5825a2f5515e127d34a5e9a519
https://links.responder.co.il/?lid=24600499&sid=287924289&k=886f9c5825a2f5515e127d34a5e9a519


An American Psychoanalyst (1893-1933)' and 'Clara M. Thompson’s Professional Evolution 

and Legacy: An American Psychoanalyst (1933-1958 ') 

  

הוא פסיכואנליטיקאי, היסטוריון ופילוסוף. הוא מרצה לחינוך באוניברסיטת סיימון  .(Ph.Dפריי )רוג'ר 
פרייזר ומרצה לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה הבריטית בוונקובר. הוא שייך לצוות ההוראה 

-ר בסמינר על זיכרון תרבותי באוניברסיטת קולומביה בניווההדרכה במכון וויליאם אלנסון ווייט וחב
 שכותרתו:  2022יורק. הוא עורך שותף בספר שייצא בשנת 

  

Culture, Politics and Race in the Making of Interpersonal Psychoanalysis: Breaking 

Boundaries (Routledge, early 2022.) 

  

ה והמכון הפסיכואנליטיים בבוסטון, אנליטיקאי מנחה ומדריך; הוא נשיא החבר .(Ph.D)פויל ג'ק 
יורק -דוק באוניברסיטת ניו-מרצה בסגל של בית הספר לרפואה בהארווארד, מרצה בתכנית לפוסט

(NYU ג'ק .) של לוונסון לעומקה.מעורה בעבודתו 

  

ופסיכותרפיה  דוק לפסיכואנליזה-הוא יועץ קליני ומרצה בתוכנית הפוסט .(Ph.Dאנת'וני באס )
(; חבר צוות, אנליטיקאי מנחה ומדריך במרכז למחקר והכשרה NYUיורק )-באוניברסיטת ניו

המחקר וממייסדי מרכז IARPPיורק. הוא היה ממייסדי -פסיכואנליטית באוניברסיטת קולומביה בניו
ים הקליני על עבודתו של סטיבן מיטשל, שם הוא משמש כנשיא. הוא היה חבר של קבוצת העורכ

תחת הנהגתו של העורך המייסד סטיבן  Psychoanalytic Dialoguesהראשונה שייסדו את כתב העת 
 שנים.  12מיטשל ושימש שם כעורך ראשי במשך 

  

 relationalforum@walla.co.ilמהכתובת נשלח 
 שולח: הפורום ההתייחסותי

 תל אביב 10כתובת השולח: רח' מרמורק 
 
 

 מערכת דיוור ודפי נחיתה  רב מסר
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