
"שיחות" — כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה
שמח להזמינכם לכנס:

״שיחות״ — אז והיום
יום שלישי, 10 ביולי, 2018, שעות: 08:30–15:30

המכללה האקדמית תל־אביב יפו, ביה״ס למדעי ההתנהגות, אודיטוריום ווסטון, בניין ווסטון )בניין 2(, 
רח׳ חבר הלאומים 10, ת״א

"שיחות", כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, שמח להזמינכם לכנס השנתי הראשון: "שיחות" — אז והיום. 
מטרת הכנס ליצור מבט רחב יריעה — הצופה אחורה וחושב קדימה — אודות נושאים מרכזיים בתחום הפסיכותרפיה בארץ ובכלל, דרך התבוננות 

מחודשת במאמרים מרכזיים שהתפרסמו בכתב העת לאורך השנים. 
ארבעה מהכותבים הבולטים ב"שיחות" התבקשו, לכבוד הכנס, להציג מבט מחודש על מאמר פרי עטם העוסק בנושא מהותי ותשתיתי לתחום 
הפסיכותרפיה. לכל אחד מארבעת המושבים הללו הוזמנו מתדיינים שהנושא הנדון במאמר קרוב לליבם, במטרה להרחיב ולהעשיר את הדיון בו. 

מטרת הכנס היא ליצור מבט משותף מעמיק בנושאי מפתח בפסיכותרפיה, כמו גם בהתפתחות שחלה בתחומים אלה בארץ ובעולם.
המאמרים שלהם יוקדשו המושבים השונים יישלחו לנרשמים לכנס מבעוד מועד.

יהיה למצוא את המאמרים  ניתן  בו  כתב העת "שיחות" נמצא בעיצומה של בניית אתר אינטרנטי, הכולל גם מאגר מידע אלקטרוני 
שהתפרסמו ב״שיחות״ לאורך 33 שנות קיומו. כל הכנסות הכנס יוקדשו לפרוייקט הקמת האתר ומאגר המידע.

תוכנית הכנס:
ד"ר דנה אמיר מנחת הכנס:  

התכנסות   09:00–08:30
ברכות: פרופ' אלי ויצטום, ורד שלו, לילך הראל, ד"ר בעז שלגי    09:15–09:00

מושב ראשון:   10:30–09:15
פרופ' עמנואל ברמן: יחסי מטפל-מטופל: 32 שנה מאוחר יותר   

ההרצאה מבוססת על המאמר: "העברה — העברה-נגדית כתהליך בין־אישי כולל" )״שיחות״, א/1, 1986(   
מתדיינים: ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר ערן רולניק   

הפסקת קפה   10:45–10:30
מושב שני:   12:00–10:45

פרופ' גבי שפלר: מחקר בפסיכותרפיה — "ההיית או חלמתי חלום". החלום ופשרו לאחר 24 שנים   
ההרצאה מבוססת על המאמר: "מחקר בפסיכותרפיה דינמית: "ההיית או חלמתי חלום" )״שיחות״, ח/2, 1994(   

מתדיינים: פרופ' הדס ויסמן, ד"ר אילן אמיר   
הפסקת צהריים — ארוחת צהריים קלה תוגש במקום   12:45–12:00

מושב שלישי:    14:00–12:45
ד"ר עפרה אשל: בתוך 'חורים שחורים' ומוות עם המטופל — במחשבה שניה עשרים שנים אחר־כך  

ההרצאה מבוססת על המאמר: "על חורים שחורים, מוות והתקיימות אנליטית" )״שיחות״, יא/3, 1997(   
מתדיין: ד"ר בעז שלגי  

הפסקת קפה.   14:15–14:00
מושב רביעי:   15:30–14:15

פרופ' יולנדה גמפל: במחשבה שנייה על העברה בין־דורית  
ההרצאה מבוססת על המאמר: "היבטים על העברה דורית" )שיחות ב/1, 1987(  

מתדיינים: ד"ר אביבה מזור, מר עמנואל עמרמי  

נשמח לראותכם!!!

דמי הרשמה עד 30 ביוני: 190 ש"ח. לסטודנטים ומתמחים: 150 ש"ח.
אחרי 30 ביוני: 210 ש"ח. לסטודנטים ומתמחים: 170 ש"ח.

טופס הרשמה מצורף.

הרשמה: פקס: 1533-5449216, מייל: sihothaya@gmail.com ובטל': 03-5449215

ועדת ההיגוי: ד"ר דנה אמיר, ד"ר שרון זיו-ביימן, לילך הראל, פרופ' רבקה יהב, חיה מלינוביץ, ד"ר בעז שלגי, ורד שלו



 : ם י פ ת ת ש מ ה ל  ע

הליבה  בתוכנית  מורה  בישראל,  הפסיכואנליטית  החברה  ומדריך,  מנחה  ופסיכואנליטיקאי  פסיכיאטר  אמיר:  אילן  ד"ר 
התכנית  ראשוניים",  מנטאליים  ו"מצבים  דרכים"  פורצי   — בפסיכואנליזה  העצמאי  "הזרם  המתקדמים  ובמסלולים 

לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אונ׳ ת״א, ובמרכז ויניקוט, יו"ר עמותת ״לכל נפש״.

ד"ר דנה אמיר: פסיכולוגית-קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, חברת סגל וראש מסלול 
ושלושה  שירה  ספרי  שישה  לאור  הוציאה  ספרות.  וחוקרת  משוררת  חיפה,  באונ׳  הבין־תחומי בפסיכואנליזה  הדוקטורט 
ספרי עיון: על הליריות של הנפש )מאגנס, 2008(, תהום שפה )מאגנס, 2013(, ולהעיד על העדים )מאגנס, 2018(. כלת פרס 
אדלר לשירה )1992(, פרס בהט לספרי עיון )2006(, הפרס הבין־לאומי ע"ש טסטין )2011(, פרס ראש הממשלה לסופרים 
נתן  ע"ש  לשירה  אקו"ם  פרס   ,)2013( הבין־לאומית  הפסיכואנליטית  ההתאחדות  מטעם  סצ'רדוטי  פרס   ,)2012( עבריים 
היימן מטעם ההתאחדות הפסיכואנליטית  ופרס   )2017( )2013(, פרס הפורום הבין־לאומי לחינוך פסיכואנליטי  אלתרמן 

הבין־לאומית )2017(. 

פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה, מדריכה ומורה במכון ובחברה הפסיכואנליטית בישראל.  ד"ר עפרה אשל: 
 — בפסיכואנליזה  העצמאי  "הזרם  המתקדמים  הלימודים  מסלול  ראש   .)IWA( הבין־לאומי  ויניקוט  איגוד  סגנית-נשיא 
 Psychoanalytic Institute of Northפורצי דרכים", התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אונ׳ ת״א. מרצה אורחת ב־
)California )PINC, סן פרנציסקו; עורכת מדור ביקורת ספרים ב"שיחות" — כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. זוכת הפרס 

הבין־לאומי ע"ש טסטין לשנת 2013 ו־Symonds Prize בניו יורק, 2017. 

ויניקוט  מרכז  סגל  חיפה.  אונ׳  אמריטוס,  פרופסור  בישראל;  הפסיכואנליטית  החברה  מנחה,  אנליטיקאי  ברמן:  עמנואל 
בישראל.

פרופ' יולנדה גמפל: אונ׳ ת״א; אנליטיקאית מנחה ונשיאה לשעבר של החברה הפסיכואנליטית בישראל; זכתה בפרס היימן 
הבין־לאומי על עבודה עם ניצולי שואה )2001( ובפרס סיגורני הבין־לאומי עבור תרומתה לפסיכואנליזה )2006(. 

פרופ' הדס ויסמן: החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אונ׳ חיפה. פסיכולוגית קלינית וחוקרת תהליכים בין־
 Society for Psychotherapy( אישיים ושינוי בפסיכותרפיה. לשעבר נשיאה של החברה הבין־לאומית למחקר בפסיכותרפיה

 .)Research

ד"ר יוסי טריאסט: פסיכואנליטיקאי מנחה )IPS; IPA(; פסיכולוג קליני-מדריך; מרצה באונ׳ ת״א )התוכנית לפסיכותרפיה; 
התוכנית הרב־תחומית במדעי הרוח; התוכנית להכשרת מנחי קבוצות(; מרצה ומדריך במכון הפסיכואנליטי הישראלי; מרכז 

ויניקוט; ה.ל.פ.ב.א.; יו"ר )לשעבר( החברה הפסיכואנליטית בישראל.

מטפלת משפחתית ואישית. בעבר, מרצה בלימודי מ.א. בביה"ס לעבודה סוציאלית באונ׳ ת״א ובמכללת  ד"ר אביבה מזור: 
לטיפול  הישראלית  האגודה  )לשעבר(  יו"ר  המשפחה.  בתהליכי  התפתחות  טראומה,  בתחומי  חוקרת  הקיבוצים.  סמינר 

משפחתי. פרסמה לאחרונה את ספרה החדש: ״הלא ידוע המשפחתי״.

לשעבר  בכיר,  קליני  פסיכולוג  זמננו,  בת  לפסיכואנליזה  תל־אביב  במכון  ומורה  חבר  פסיכואנליטיקאי  עמרמי:  עמנואל 
פסיכולוג אחראי במחלקה משפטית של המרכז הרפואי לבריאות הנפש "שער מנשה".

ד"ר ערן רולניק: פסיכואנליטיקאי מנחה, פסיכיאטר, היסטוריון. אונ׳ ת״א והמכון הישראלי לפסיכואנליזה.

ד"ר בעז שלגי: פסיכולוג קליני; ראש התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אונ׳ ת״א; המחלקה לפסיכולוגיה, אונ׳ בר־
אילן; עורך מקצועי, "שיחות" — כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. 

פרופ' )אמריטוס( גבי שפלר: פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי. חוקר תוצאות ותהליכים בפסיכותרפיה. פסיכולוג ראשי של 
המרכז הרפואי הרצוג בירושלים. בעבר ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, מנהל מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי ומופקד 

הקתדרה לפסיכואנליזה ע״ש פרויד באונ׳ העברית.



שיחות
לפסיכותרפיה ישראלי  עת  כתב 

טופס הרשמה לכנס

"שיחות" — אז והיום

 יום שלישי 10.07.18 בין השעות 08:30–15:30 באודיטוריום ווסטון, בניין ווסטון )בניין 2(, המכללה האקדמית תל-אביב יפו, 
רח' חבר הלאומים 10, ת"א

 sihothaya@gmail.com :את הטופס יש להעביר למייל
או לפקס 1533-5449216

טלפוןשם פרטי ומשפחה

כתובת למשלוח קבלה

כתובת מייל

מצ"ב: דמי הרשמה בסך 190 ש"ח / בסך 150 ש"ח )לסטודנטים ומתמחים( עד 30 ביוני
אחרי 30 ביוני: 210 ש"ח / 170 ש"ח )לסטודנטים מומתמחים(

פרטי כרטיס אשראי:

שם בעל האשראי

מספר אשראי

     /              תוקף

3 ספרות ביקורת בגב הכרטיס

סכום לתשלום

ניתן גם לשלוח את הטופס עם המחאה למערכת "שיחות" כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה ת.ד. 14347, תל-אביב 
או בטל׳: 03-5449215. במקרה הצורך ניתן להשאיר הודעה.

את העסקה ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא עד שבועיים לפני הכנס

חתימהתאריך


