
ערב מבוא לכנס יערך ביום חמישי 19.5.22 בשעה 19.30 - בזום
 

הכנס יערך ביום שישי 20.5.22, בין השעות 8.30-14.15 
באולם מרבאום - הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, וישודר גם בזום

 
הכנס יתקיים בשפה האנגלית

The Psychoanalytic Zero
נקודת האפס של הפסיכואנליזה –

השבתה של הפסיכואנליזה מקולוניזציה של האחר 
לריקות כמרחב אינסופי

 

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ומסלול העצמי והמעשה הטיפולי
שמחים להזמינכםן לכנס השנתי של המסלול 

להרשמה לסגל ותלמידי להרשמה לקהל הרחב
התכנית לפסיכותרפיה

להרשמה לקהל הרחב - בזום
להרשמה לסגל ותלמידי 

התכנית לפסיכותרפיה - בזום

אורח הכנס יהיה ד"ר קואיצ'י טוגאשי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מיפן, עשה את
הכשרתו האנליטית בניו יורק וכיום הוא אנליטיקאי מנחה ב TRISP, מכון לחקר פסיכולוגיית

העצמי האינטר-סובייקטיבית בניו יורק.
קואיצ'י פרסם ספרים ומאמרים שונים אשר מאירים את פסיכולוגיית העצמי באור עכשווי,

Psychoanalysis Zero: A חדש ומקורי . ב-2020 זכה בפרס גרדיבה על ספרו החדש
Decolonizing Study of Therapeutic Dialogues

מבוא לכנס - יום חמישי 19.5.22
 

הרצאה: ד"ר קואיצ'י טוגאשי
Twinship, Alter-ego and Being a Player-Witness

ההרצאה תדון במושג התאומות – אחד מהמושגים המעניינים של קוהוט אשר קיבל יחסית מעט
.Being Human among Humans ,"התייחסות ומוגדר כ"חוויה של דמיות מהותית

 
שאלות ותשובות, בהנחיית ד״ר גבי מן

יום שישי 20.5.22
 

התכנסות
ברכות: ד"ר מירב רוט, ראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

           ד"ר גבי מן, יו"ר המסלול של פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי
 

מושב ראשון: יו"ר ד"ר גבי מן
הרצאה: ד"ר קואיצ'י טוגאשי

 The Desire to Colonize and the Fear of Being Colonized: Problem of Therapists’ Vulnerability
נושא ההרצאה הוא התשוקה "ליישב" (To Colonize) את האחר והפחד מלהיות "מיושב" על ידו 

 .(The fear of being Colonized)
הצגת מקרה: ד"ר מור שחורי-סטאל - מטופלת ומטפלת, שוני ודמיון. 

תגובה של ד"ר קואיצ'י טוגאשי

הפסקה

מושב שני: יו"ר אלדד אידן
הרצאה: ד"ר קואיצ'י טוגאשי

Trauma, Contigency and the psychoanaltyic Zero
הרצאה זו תעסוק בסבל האנושי, תציג דוגמאות של הדור השני של ניצולי פצצות הירושימה ונגסקי

ותדגים את ההתמסרות של המטפל לעולם שבו ההבחנה בין פוגען לקורבן מאבדת משמעות.
 הפסקה

מושב שלישי: יו"ר רענן קולקה
הרצאה: ד"ר קואיצ'י טוגאשי

Surrender and Silence: The Problem of Narrative and Non-Narrative in Psychoanalysis
בהרצאה זו טוגאשי יציג את חשיבתו על "נקודת האפס של הפסיכואנליזה", 

בהשראת מושג ההתמסרות של עמנואל גנט לריקות. 
בהרצאה יבקש שאנו נשעה השערות ותיאוריות בקליניקה שלנו על מנת לפגוש את חווית הריקות, 

מעבר למילולי ולמה שבר-חשיבה.
 

דיון מסכם עם הקהל 

08:30-09:00
09:00-09:15

 
 

09:15-11:00
 
 
 
 
 
 

11:00-11:15
 

11:15-12:30
 
 
 
 

12:30-12:50
 

12:50-14:15
 

תכנית הכנס:

על הדוברים (לפי סדר א'-ב'):
אלדד אידן (מ.א.), פסיכולוג קליני בפרקטיקה פרטית עם מתבגרים ומבוגרים בירושלים ובתל אביב; מורה

ומדריך במסלול ההמשך של לימודי העצמי באוניברסיטת תל אביב; יושב ראש האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית

העצמי וחקר הסובייקטיביות; נשיא לשעבר של האיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית העצמי; תרגם לעברית

בשיתוף עם צילי זוננס את ארבעת ספריו של היינץ קוהוט. 

 

 ,TRISP  ד"ר קואיצ'י טוגאשי, פסיכולוג קליני ביפן ופסיכואנליטיקאי מנחה בניו יורק; חבר הסגל של מכון

ניו יורק; פרופסור באוניברסיטת קונאן בקובה יפן; חבר הועד המנהל של האיגוד הבינלאומי של פסיכולוגיית

 ;Psychoanalysis, self and Context חבר מערכת ;Psychoanalytic Inquiry -העצמי; חבר מערכת ה

חבר הועד המנהל של האיגוד הפסיכואנליטי היפני;  חבר מערכת של ירחון פסיכואנליטי יפני. 

טוגאשי פרסם שורה של ספרים ומאמרים בנושא אינטרסובייקטיביות ופסיכולוגיית העצמי בת ימינו;

כתב את Kohut’s Twinship across Cultures: The Psychology of Being Human, בהוצאת רוטלדג' 2015

וזכה בפרס גרדיבה ב-2020 על ספרו האחרון

.The Psychoanalytic Zero: A Decolonizing Study of Therapeutic Dialogues 

ד"ר גבי מן, פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה; יו"ר לשעבר, מכון תל אביב לפסיכואנליזה 

בת זמננו; ראש המסלול ללימודי המשך בפסיכולוגיית העצמי, התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,

אוניברסיטת תל אביב; מורה ומדריכה בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית-בודהיסטיתרוח אדם; 

.Psychoanalysis, self and Context וכן מערכת Psychoanalytic Inquiry -חברת מערכת ה

 

רענן קולקה (מ.א.), פסיכולוג קליני מדריך; פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון

הישראלי לפסיכואנליזה; חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות; כיהן כיו"ר מייסד של

האיגוד; מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי;

פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי, במסגרת מסלולי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,

אוניברסיטת תל אביב; ראש 'רוח אדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית; מתרגל ולומד בודהיזם.  

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

ראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, 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

ד"ר מור שחורי-סטאל - פסיכולוגית קלינית, מטפלת בפסיכותרפיה פסיכואנליטית; מרצה ומדריכה במסלול

לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית במכללת לוינסקי ובמכון

מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית ת"א-יפו; חוקרת ומרצה בתחומים של

פסיכותרפיה, תיאוריות פסיכואנליטיות, שכול ואובדן והתמודדות עם גירושין במשפחה. 

20:00-22:00

https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4vC4gJvfI%2B%2Fq%2BAcnJbhbJeXxP3qVTI1kxsZFcbnvh1%2BQ%3D%3D
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%2F83xmEtBjlXL7RLdnHCDtESrx7fjId5j777M0rr%2BZ2o0efxlO4ZjcFEg%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL4ak9bDTHKk%2FrnBsxHfvJS0nvmgZq1zq%2B52aU6F2uGASw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D
https://mytau.tau.ac.il/ePay/?p=D6ZVVQcuC5CH7%2FIBn0cCj6rm1zsypz%2F83xmEtBjlXL5OwS%2B%2BCwOOCasI%2BMgNSjghKTTTlaIHesF2F1Kp6WviAw%3D%3D

