
 

 
 .ר"יו, אפשטיין ר רבקה דוידוביץ"ד, טלי שינה, מאיר קוזארי ,פטר סילפן' פרופ, ר דורית מעוז"ד, שירלי אילת גרינברג, ר דרור אורן"ד :וועד האיגוד 

 

  פגשים בין השורותפגשים בין השורותממ
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 ר רוית ראופמן"וד טטריאסר יוסי "ד, ר חיים וינברג"ד המפגש הפעם עם

 "ברתיותחהקבוצה ורשתות  ,העצמי -ב פוטנציאלי חשל הסייבר כמר הווירטואליהיקום : "בנושא
 :ר חיים וינברג"של ד ומוקדש לספר הערב

 ,"THE PARADOX OF INTERNET GROUPS: ALONE IN THE PRESENCE OF VIRTUAL OTHERS" 

 .ינטרנטבאולגיליון המיוחד של מיקבץ על קבוצות 
 

 ,(רחבת מוזיאון תל אביב) בבית אריאלה  ,.31:1מהשעה ', יום א 0.31....31  בתאריך :הערב יתקיים
 .(חנייה בתשלום בצמוד למוזיאון) .תל אביב, 52שאול המלך ' שד

 ההרצאות תתקיימנה בשפה העברית                                                    :בתכנית
 התכנסות – ..:.0-.31:1

 ,(Intimacy versus E-ntimacy)נטימיות -אינטימיות לעומת אי -לבד בנוכחות האחרים הוירטואלים  - 14:.0-..:.0

פרדוקסים הנוגעים לקשרים חיים וינברג כמה ' מציג דר, בספרו החדש על הדינמיקה של קבוצות באינטרנט.  חיים וינברג ר"ד
ה לפעמים אלפי /מנותקים ממגע פיזי וחושי עם האחר ומרוחקים ממנו, מצד אחד אנחנו יושבים בביתנו מול מסך המחשב .באינטרנט

מרחפים מעל למגבלות של זמן ומרחב ולפעמים מאמינים שיצרנו קשר , אנו חשים מחוברים לעולם הגדול ומצד שני , קילומטרים
                  ?האם העדר הגוף פירושו העדר נוכחות? מה באמת קורה בקשרי ופורומי אינטרנט. ם האחר הוירטאוליאינטימי ע

מחשבות על דינמיקה קבוצתית ותפישת מנהיגות ברשתות  - Facebook -וה Faceless Mother -בין ה   - .14-03:1:.0

טריאסט מספר היבטים ' חוקר דר, מיקבץ על קבוצות באינטרנט במאמרו בגיליון המיוחד של. ר יוסי טריאסט"ד, חברתית
הוא בוחן על קצה . מערכתית-מנקודת מבט פסיכואנליטית –טוויטר ודומיהן , פייסבוק –פסיכולוגיים של תופעת הרשתות החברתיות 

לבין מאפייני הדינמיקה  –לכל דבר " מרחב פוטנציאלי"המחולל את מרחב הסייבר כ –המזלג את הקשר בין המדיום הטכנולוגי 
בדרך שבה תופשים חברי קבוצות ענק : הוא מתמקד בשתי סוגיות. הפועלת כרשת חברתית, הקבוצתית של הקבוצה הגדולה מאוד

מונהגים -אלו את עצמם ביחס לקבוצת ההשתייכות שלהם ובתפישה הלא מודעת של ייצוג הסמכות והשלכותיה על עיצוב יחסי מנהיג
 .בעידן הנוכחי

 ראופמן  רוית ר"ד - התדיינות   - ..:00-.03:1
 דוקטורט תכנית מנהל,  פרטית לקליניקה בנוסף. בקליפורניה כיום היושב קבוצתי ואנליטיקאי קליני פסיכולוגי הינו וינברג חיים ר"ד

 הלא על ספרים דרתוסי, הגדולה הקבוצה על ספר במשותף ערך הוא. בסקרמנטו לפסיכולוגיה הספר בית בחסות לישראלים ייחודית
 באינטרנט קבוצות על ספרו. בקרוב בעברית לאור ייצא שלה הראשון שהכרך, החברתי מודע

 "THE PARADOX OF INTERNET GROUPS: ALONE IN THE PRESENCE OF VIRTUAL OTHERS"  ,לאור יצא 
 .לאחרונה

 

 במכון ומדריך מורה הוא. ארגוני ויועץ IPS( מנחה) פסיכואנליטיקאי, מדריך-קליני פסיכולוג הוא( Ph.D) טריאסט יוסי ר"ד
 מרצה. שריג-טריאסט מכון של במשותף-בעלים; בישראל הפסיכואנליטית החברה של( נבחר) ר"כיו ומכהן הישראלי הפסיכואנליטי
' אפק' חבר. לפסיכותרפיה ובתכנית כללי. B.A-ל בתכנית, לפסיכולוגיה בחוג, מנחים להכשרת בתכנית, אביב תל באוניברסיטת

 (.P.O.C.D) מערכתית-פסיכואנליטית בגישה ארגוניים יועצים להכשרת התוכנית של במשותף-ומנהל( קבוצה, פרט, ארגון)

חקירה  -חלומות ומעשיות"ספרה . מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה, פסיכולוגית קלינית וחוקרת ספרות  היא ר רוית ראופמן"ד
  עומד לראות" מילים וחוויה בטיפול הפסיכו דינמי -שתי השפות של האדם"ספרה  .5105-אור בראה " פואטית-פסיכואנליטית ואתנו

  .אור בחודש הקרוב
 

 . ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה"יו, ר רבקה דוידוביץ אפשטין"ד: הנחייה

 

   
 ₪ ..למי שאינם חברים , ₪ .0לחברי האיגוד : להרשמה  

         443.5קריית אונו  100. ד.ת, האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה  :ק לכתובת'ניתן לשלוח צ 
         101.43.-1.  :'בכרטיס אשראי בטל 

 
 

 P.O.Box 926 Kiryat Ono 55108  ISRAEL*   00155קרית אונו  629. ד.ת
 :Fax 100-0-1096501-פקס*   :612-0-1096501Tel - 50-1096501: טל
 iapsych@013net.net :mail-e :פיהאיגוד ישראלי לפסיכותר –ל "דוא

 www.israpsych.org  :website:לפסיכותרפיה ישראלי איגוד – אינטרנט אתר

mailto:iapsych@013net.net
http://www.israpsych.org/

