יורי סלע ,ד"ר
Yorai Sella, Ph.D

מאמרים וביקורות ספרים:
•סלע ,י .)1998( .עיקרון הרצף :לגדל ילדים מאושרים .ביקורת ספרים ב שיחות :כתב עת
ישראלי לפסיכותרפיה ,יג' ,1,עמ' .77-79
•סלע ,י .)2005( .פסיכותרפיה ממוקדת-גוף :האתגר .פסיכואקטואליה – עיתון הסתדרות
הפסיכולוגים הישראלית.
•סלע ,י .)2006( .מגע ותנועה :בין קשר לדחייה ,בין גבולות לפורקן .יום העיון השנתי של
מכון סאמיט :תנועה ,גוף ומגע בגיל ההתבגרות ירושלים :חוברת יום העיון ,מכון סאמיט.
•סלע ,י ). (2010
Contemporary Body Psychotherapy: the Chiron Approach
ביקורת ספרים ב שיחות :כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה ,כד' ,2 ,עמ' .202-206
•סלע ,י" .)2011( .והדבר היה לבשר" :מבט פילוסופי-לינגוויסטי על ה'אני-עור' של דידיה
אנזיה .מרחבים :כתב-עת מקוון של האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,1 ,עמ' .1-31
•סלע ,י .)2012( .שירת הייקו :ביטוי תרבותי לאי-שניות בין טבע ותרבות .רבעון מקוון
לפסיכולוגיה ממזרח וממערב.2 ,
•סלע ,י .)2013( .על עור" ,הארה" ופרימיטיביים פוסט-מודרניים :תגובה למאמר-ראיון של
ורד בר-און .מרחבים :כתב-עת מקוון של האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,4 ,עמ' .1-6
•סלע ,י .)2014( .תחושה של משמעות :מבט מחודש על הדילמה הסכיזואידית לאור תפיסתו
של דונלד ויניקוט על העצמי האמתי ופנומנולוגיית הגוף של מרלו–פונטי .מארג ,עמ' 213-
.237
•סלע ,י .)2017( .אי-שניות :התבוננות זן בשאלת השפה והגוף בפסיכואנליזה .מארג,
עמ' .177-207
•Sella, Y. (2003). Soul without Skin, Bones with no Flesh: Bodily
Aspects of the self in the treatment of women patients with
restrictive anorexic eating patterns. International Journal of
Psychotherapy, v. 8, 1, pp. 37 – 51
•Sella. Y. (2008). Body and spirit in psychodynamic therapy:
Eastern contributions to non-verbal psychotherapeutic
paradigms. Journal of Body, Movement and Dance in
Psychotherapy, v. 3, pp. 67-80.

יורי סלע ,ד"ר
Yorai Sella, Ph.D

פרקים בספרים:
•סלע ,י .)2003( .שילוב בין פסיכותרפיה לטיפול אלטרנטיבי במגע .עמ'  380-398בשפלר,
ג .וויל ,ג .ואכמון י( .עורכים) שאלות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי .ירושלים:
הוצאת מגנס – האוניברסיטה העברית.
•Sella, Y. (2005). Recovering and eliciting precursors of
meaning: A psychodynamic perspective of the body in
psychotherapy. Pp. 87-102. In Totton, N. (Ed.): New
Dimensions in Body Psychotherapy.
Maidenhead: Open University Press.
•סלע ,י( .בדפוס) .סובייקטיביות ,עצמיות ואמפטיה בפסיכואנליזה :תרומות החקירה
הפנומנולוגית של אדמונד הוסרל .ב כתבים בפסיכולוגית העצמי .ירושלים :כרמל והאיגוד
הישראלי לפסיכולוגית העצמי וחקר הסובייקטיביות.
ספר:
•Sella, Y. (forthcoming). From Dualism to Oneness in
Psychoanalysis: A Zen Perspective on the Mind-Body Question.
London: Routledge.
ספרות ופובליציסטיקה:
•סלע ,י .)1990( .בשפתי ראשית ואחרית .תל-אביב :הוצאת ירון גולן (פרס רחל לשירה).
•סלע ,י .)2009( .שאמות ,שאינני יודע מתי ,שאינני זוכר .ירושלים :כרמל.
•סלע ,י .)2003( .גופי במערב ולבי בקצה מזרח :הישראלי-יהודי וחוכמת הריפוי מן המזרח.
ארץ אחרת :על ישראליות ויהדות ,15 ,עמ' 62-68
וכן פרסום שירה בעיתונות ("דבר"" ,ידיעות אחרונות") ובעיתוני שירה ("עיתון ,"77
"כתובת"" ,ננופואטיקה").

