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 :תכנית יום העיון

התכנסות וכיבוד קל - 8:00-8:30

אלינה שלקס: מנחה - מושב ראשון - 10:15-8:30

ראש התכנית לפסיכותרפיה, פסיכולוג קליני -בועז שלגי ' דר -דברי פתיחה                       

 פסיכואנליטיקאית  , פסיכולוגית קלינית מדריכה - אלינה שלקס                                            

                                                      ר  "ראש מסלול ממ, מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל                                                

                      

זמננו לתיאוריה ולעשייה  -גישה בת : איזנשטיין מריליה -הרצאת מבוא                       

 בהרצאה זו יוצג הרקע התאורטי של  .קלינית בשדה הפסיכוסומטי                      

 ושל התפתחויות תאורטיות שצמחו     Psychosomatics  Paris School of-ה                       

.   מאסכולה זו                      
 

הפסקת קפה - 10:15-10:45

  

 פסיכואנליטיקאי בחברה , פסיכולוג קליני -יואל מילר : מנחה - מושב שני -10:45- 12:30

 ר"במממורה ומדריך , הפסיכואנליטית בישראל                              

"אקט של הבשר -חשיבה : "איזנשטיין מריליה –הרצאה                           

פסיכואנליטיקאית מנחה  , פסיכולוגית קלינית  - ולדרסקיעירית המאירי  –דיון                         

ר"מורה במסלול ממ, בחברה הפסיכואנליטית בישראל                         

כיבוד לשעת צהרים – 12:30-13:10

  

 , פסיכולוג קליני - דורבן) שוקי(יהושע : מנחה - מושב שלישי – 15:00-13:10

   ר"במממורה , פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל                        

הרס של תהליכי חשיבה; על הרסנות: איזנשטיין מריליה –הרצאה                       

פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה     , פסיכולוגית קלינית -' חיותה גורביץ–דיון                       

 ר        "מורה במסלול ממ, הפסיכואנליטית בישראל                        
           

שמח להזמינכם) ר"ממ(' מצבים מנטאליים ראשוניים'מסלול   

*איזנשטיין מריליהליום עיון עם 

היבטים תאורטיים וקליניים על פי הפסיכואנליזה  

סומטי)פסיכו(ההצרפתית בעבודה עם המטופל 

 ניתנים אינם שמרכיביה יחידה ,נפש-הגוף על ולמידה לחשיבה מיוחדת הזדמנות מהווה זה עיון יום

  איזנשטיין ומריליה ,בכלל הצרפתית החשיבה .מחלות בהתפתחות והן הרגילה בהתפתחות הן ,להפרדה

  ,סומטי-הפסיכו האיזון ערעור של במצבים התערבויות על האנליטית בחשיבה בעולם מובילים ,בפרט

 .המרכזית לבמה הופך והגוף מושתקים הרגשי והעיבוד החשיבה תהליכי בהם מצבים

 ההרצאות תרגומי יחולקו למשתתפים ,באנגלית יתקיימו העיון מיום חלקים

  לצערה ,תוכל לא איזנשטיין מריליה ,הבריאותי במצבה צפוי לא שינוי לאור
  יום להקדשת מיחסים שאנו החשיבות ונוכח ,שכך מאחר .לארץ להגיע ,הרב ולצערנו

  ותוקרנה מראש תוקלטנה איזנשטיין 'גב של הרצאותיה ,פסיכוסומטיקה בנושא עיון
 .הקהל עם שיח יתפתח וכן דיון יוצג הרצאה כול לאחר .בכנס לקהל
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*Marilia Aisenstein is a Training Psychoanalyst of the Hellenic Psychoanalytical 

Society and the  Paris Psychoanalytical Society. She is one of the leading 

writers in the world today on the topic of psychoanalytic therapy with 

(psycho)somatic patients. She has been president of the Paris Society and of 

the Paris Psychosomatic Institute, member of the editorial board of the “Revue 

Française de Psychanalyse”, co-founder and editor of the ”Revue Française de 

Psychosomatique”.

She has been chair of the IPA’s International New Groups and the European 

representative to the IPA’s Executive Committee.

She presently works in private practice and gives seminars in both the Hellenic 

and the Paris Societies and is the President of the Executive Board of the Paris 

Society’s Psychoanalytical Clinic.

She wrote chapters and books on psychosomatics and hypochondria and 

numerous (130) papers in French and International journals. She received the 

price Maurice Bouvet in 1992.

  
 


