וועד האיגוד :אריה אבנרי ,מיכל בן עטר ,ד"ר לאוניד ברואודה ,ימימה גולדברג
ריקי גוטליב ,מיריי דנון ,ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין ,יו"ר.

יום עיון חמישי בסדרה" :רגשות מאז ועד עידן האייקונים":

אהבה בטיפול  -מרחבי בריאה וסכנה
"זוהי טעות עצובה ,אך נפוצה ,לדבר עוד ועוד על האופן בו צריך אובייקט האהבה להיות כדי שיוכל להיות
בר-אהבה ,במקום לדבר על האופן בו האהבה צריכה להיות כדי שתוכל לאהוב"( .סרן קירקגור)
יום העיון יתקיים ביום שישי * ,20.09.19באולם הסינמטק  ,שפרינצק ,2 ,ת"א

08:00 - 08:30

התכנסות

08:30 - 08:45

דברי פתיחה  -יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה  -ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין

 08:45 - 09:30על התאהבות ,אהבה וחרדה
מרצה :ד"ר איתמר לוי ,פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה .עורך תרגומים
של ת .אוגדן ,כ .בולאס ,מ .מילנר ,מ .חאן ואחרים .ספרו "הבית והדרך" ( ,)2012ו"תשוקת המבט" ()2018
התפרסמו בהוצאת רסלינג.

 09:30 - 10:15מרחבי אהבה -בריאה ,סכנה וטיפול
מרצה :רובי שונברגר ,פסיכולוג קליני ,אנליטיקאי ,מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה .מורה ומדריך
במכון הפסיכואנליטית ובתוכניות פסיכותרפיה שונות .עורך תרגומי ספרים מאת מלצר ,שטיינר וביון.

 10:15 - 10:45הפסקה
 10:45 - 11:30הפחד לאהוב
מרצה :אודי רוזנטל ,פסיכולוג קליני מדריך ,אנליטיקאי מנחה ,מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
 11:30 - 12:15האהבה :לב הגישה הטיפולית הקלייניאנית
פרופ' רחל בלס ,אנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה ,חברה באגודה הפסיכואנליטית הבריטית ,לשעבר
פרופסור לפסיכואנליזה באוניברסיטאות מובילות בבריטניה ובישראל .היא נציגה מטעם אירופה ב ,IPA -וחברה בכירה
במערכת של ה . International Journal -היא מרצה ,מדריכה ,ומעבירה קורסים וסמינרים קליניים במדינות רבות.
כתיבתה עוסקת בחקר חשיבתו של פרויד ובהבהרת העמדה הקלייניאנית הלונדונית איתה היא מזוהה .פרסומיה תורגמו
ל 15-שפות.

 12 .15 - 12:45הפסקת צהרים
 12:45 - 13:30את מי אתה יותר אוהב? הערות על אהבת הפסיכואנליזה
מרצה :ד״ר ערן רולניק ,פסיכואנליטיקאי מנחה ומדריך בחברה הפסיכואנליטית הישראלית והבינלאומית,
פסיכיאטר והיסטוריון .מלמד במכון הפסיכואנליטי ובאוניברסיטת ת״א .תרגם וערך רבים מחיבורי פרויד לעברית.
ספרו ״עושי הנפשות״ ( )2007תורגם למספר שפות .ספרו ״זיגמונד פרויד -מכתבים״ ראה אור השנה בהוצאת
מודן .בקרוב יצא ספרו ״דב הקוטב והלוויתן :סיורים בשמורה הפסיכואנליטית״.

 13:30 - 14:15פאנל סיום בהשתתפות המרצים ואיסוף המחשבות על אהבה בטיפול
מנחה ומתדיינת :ד"ר חנה אולמן ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה
בת זמננו ובעבר יו"ר המכון .מורה ומדריכה במסלול ההתייחסותי בביה"ס לפסיכותרפיה שבפקולטה לרפואה באוניברסיטת
ת"א ומדריכה בתכנית הדוקטורט בפסיכואנליזה בביה"ס .חברת הבורד של הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה
התייחסותית ובעבר נשיאת הארגון .מחברת הספרThe transformed self: On the psychology of religous " :
."conversion
להרשמה :התשלום לכנס ,₪ 220 :לחברי האיגוד ,₪ 190 :לגמלאים וסטודנטים.₪ 200 :
בכרטיס אשראי בטל' 03-7369051 :או **הרשמה מקוונתwww.israpsych.org :
*(חנייה מוזלת בחניון היכל התרבות -נא להביא עמכם את פתק החנייה לצורך קבלת מדבקה)
** הזכאים להנחה יכולים להירשם טלפונית בלבד
טלTel: 972-3-7369051 - 03-7369051 :

דוא"ל – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהe-mail: iapsych@013net.net :
אתר אינטרנט – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהwebsite: www.israpsych.org :

תקצירים ומרצים:
על התאהבות ,אהבה וחרדה
ההרצאה תפרוס ברמה הקלינית והתיאורטית את הבעייתיות שבתפיסות הפסיכואנליטיות של התאהבות ,אהבה
והחרדות המלוות אותן .בהסתמך על סקירה היסטורית של מהלך הדיון במושגים אלה החל בפרויד וקליין ועד
תיאורטיקנים בני זמננו תוצג מורכבות הדיון ,כמו גם ההבחנות המגדריות המלוות אותו.
מרצה :ד"ר איתמר לוי ,פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה .עורך תרגומים של ת .אוגדן,
כ .בולאס ,מ .מילנר ,מ .חאן ואחרים .ספרו "הבית והדרך" ( ,)2012ו"תשוקת המבט" ( )2018שהתפרסמו
בהוצאת רסלינג.
מרחבי אהבה -בריאה ,סכנה וטיפול
ההרצאה תעסוק באופן שבו נחרטים רישומים ראשוניים של אהבה הורית בנפש הגולמית ,רישומים שמתעלים
היבטים נרחבים של התפיסה העצמית ושל היכולת התפקודית של הפרט בהמשך החיים.
ההרצאה תעסוק גם שבאופן שבו טיפול נפשי יכול לחולל שינוי בתפיסות מוקדמות אלה ולאפשר תפיסה עצמית
מתוקנת ושלימה יותר.
מרצה :רובי שונברגר ,פסיכולוג קליני ,אנליטיקאי ,מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה .מורה ומדריך
במכון הפסיכואנליטית ובתוכניות פסיכותרפיה שונות .עורך תרגומי ספרים מאת מלצר ,שטיינר וביון.
הפחד לאהוב
ניתן לומר שהצורך שלנו לאהוב ראשוני יותר מהצורך שלנו להיות אהובים .בהפרעות נרקיסיסטיות ,אצל בעלי
אישיות גבולית ובמקרים של התעללות ופגיעות מיניות ,החלק האוהב של האישיות נתפס כמסכן את המערך
הנפשי ,ולכן מותקף על ידי שאר החלקים של האישיות .כיוון שכדי להרגיש אהובים אנחנו צריכים להרגיש
חופשיים לאהוב ,הפחד לאהוב מעצים את תחושת הבדידות והחסך .ההרצאה תעסוק בדינמיקה זו ותדגים אותה
בעזרת דוגמאות קליניות.
מרצה :אודי רוזנטל ,פסיכולוג קליני מדריך ,אנליטיקאי מנחה ,מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
האהבה :לב הגישה הטיפולית הקלייניאנית
בהרצאה זו אטען שביסוד ובלב הגישה הטיפולית של קליין ניצבת עמדה ייחודית ביחס לאהבה .נעמוד על אופייה
של תפישה זו ,כשדגש יושם על רגישותה לתהליכים בסיסיים דרמטיים המתרחשים במעמקי נפש האדם ,ועל
השלכותיה לעמדה של המטפל ,לקשב שלו ,ולפעילותו הטיפולית .כמן-כן נתייחס לשאלה מדוע תפישה זו של
האהבה ומרכזיותה לא זוכה להכרה מספקת בזירה הטיפולית הרחבה.
מרצה :פרופ' רחל בלס ,אנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה ,חברה באגודה הפסיכואנליטית
הבריטית ,לשעבר פרופסור לפסיכואנליזה באוניברסיטאות מובילות בבריטניה ובישראל .היא נציגה מטעם
אירופה ב ,IPA -וחברה בכירה במערכת של ה . International Journal -היא מרצה ,מדריכה ,ומעבירה
קורסים וסמינרים קליניים במדינות רבות .כתיבתה עוסקת בחקר חשיבתו של פרויד ובהבהרת העמדה
הקלייניאנית הלונדונית איתה היא מזוהה .פרסומיה תורגמו ל 15-שפות.

את מי אתה יותר אוהב? הערות על אהבת הפסיכואנליזה
רבות נכתב על אהבת המטופל את המטפל .גם על אהבת המטפל את מטופליו נכתב בשנים האחרונות .על אהבתם
של המטפל והמטופל את הפסיכואנליזה נכתב אך מעט .ההרצאה תעסוק בפסיכואנליזה כאובייקט בעולמו הפנימי
של המטפל ובעולם הפנימי של מטופליו .אטען שאהבה לפסיכואנליזה כתפיסת אדם והשקפת עולם היא חיונית
לטיפול ולתהליכי שינוי וצמיחה נפשית .אדגים זאת באמצעות קריאה במכתבי פרויד שתרגמתי לאחרונה לעברית
ובאמצעות חומר קליני.
מרצה :ד״ר ערן רולניק ,פסיכואנליטיקאי מנחה ומדריך בחברה הפסיכואנליטית הישראלית והבינלאומית,
פסיכיאטר והיסטוריון .מלמד במכון הפסיכואנליטי ובאוניברסיטת ת״א .תרגם וערך רבים מחיבורי פרויד לעברית.
ספרו ״עושי הנפשות״ (עם עובד )2007 ,תורגם למספר שפות .ספרו ״זיגמונד פרויד -מכתבים״ ראה אור השנה
בהוצאת מודן .בקרוב יצא ספרו ״דב הקוטב והלוויתן :סיורים בשמורה הפסיכואנליטית״.
פאנל סיום בהשתתפות המרצים ואיסוף המחשבות על אהבה בטיפול
מנחה ומתדיינת :ד"ר חנה אולמן ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו ובעבר יו"ר המכון .מורה ומדריכה במסלול ההתייחסותי בביה"ס לפסיכותרפיה
שבפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א ומדריכה בתכנית הדוקטורט בפסיכואנליזה בביה"ס .מדריכה בביה"ס
לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן .חברת הבורד של הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה
התייחסותית ובעבר נשיאת הארגון .מחברת הספרThe transformed self: On the psychology of " :
. "religous conversion

