book:
Ullman, C. (1989). The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion. Plenum
Publishing Co. New York.
Articles:
Chana Ullman,( 2020). Straw Men, Stereotypes, and Constructive Dialogue: A Response to
Mills’ Criticism of the relational Approach. In J. Mills, (Ed.) debating relational
Psychoanalysis, NY: Routledge pp.336-340
Ullman, C. (2020) Introduction to Self reflexivity as therapeutic action, In: G. Atlas (Ed.)
When minds meet: The work of Lewis Aron.
New York: Routledge. pp. 164-185.
Ullman, C. (2020) The Hero transformed: The dialectic of Heroism and Psychoanalytic
process in working with Israeli men. Psychoanal. Inquiry, vol. 40 (7) pp.478-486.
Ullman, C. (2018). Introduction to Panel: “The Rituals of Relational Psychoanalysis”.
Psychoanal. Dial., 28(6):647-650. […]Ullman, C. (2017), The Personal Is Political, the
Political Is Personal: On the Subjectivity of an Israeli Psychoanalyst. In: S. Kuchuck (Ed.),
Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes
Professional". Routledge.
Ullman, C. (2017). Straw Men, Stereotypes, and Constructive Dialogue: A Response to
Mills’s Criticism of the Relational Approach. Psychoanal. Perspect., 14(3):336-340. […]
Ullman, C. (2016) Passion and Vulnerability: Clinical practice and witnessing in a wounded
reality. Discussion of papers by Idan and Kahn. Psychoanalytic Inquiry.
Ullman, C. (2016). Loved to Death: A review of Cupid's Knife: Women's Anger and Agency
in Violent Relationships by Abby Stein. New York, NY: Routledge, 2014. 186 pp.. Contemp.
Psychoanal., 52(1):158-166. […]
Ullman, C. (2011). On: Letter from Jerusalem. Int. J. Psycho-Anal., 92(4):1047-1047. […]
Ullman, C. (2011) Between denial and witnessing: Psychoanalysis and clinical practice in
the Israeli context. Psychoanalytic perspectives. 8 (2) 179-200.
Ullman, C. (2011) Replay to commentaries on "Between denial and witnessing."
Psychoanalytic perspectives, 8 (2) 230-238.
Ullman, C. (2011) Fear of Metamorphosis: between resistance and protection of
otherness. Contemporary Psychoanlysis, 47 (4), 480-496
Ullman, C. (2010) Introduction to Margalit's paper and Aron's discussion: Contextualizing
memory and nostalgia. Psychoanalytic dialogues. 21(3)268-271
Ullman, C. (2007) How is this dialogue different: Relational psychoanalysis in Europe.
European Journal of Psychotherapy &Counselling, 9 (1). 105-116
Ullman, C. (2006). "Bearing witness: Across the barriers in society and in the clinic".
Psychoanalytic Dialogues, 16(2): 181-198.
Ullman, C. & Tatar, M. (2001). Psychological adjustment among Israeli adolescent
immigrants: Self concept, self-esteem and life satisfaction. Journal of Youth and
Adolescence, 30:449-465
Ullman, C. (1988) Psychological well being among converts in Traditional and non
traditional religious groups. Psychiatry. 51:312-322.
Ullman, C. (1987) From sincerity to authenticity: Adolescents' views of the true self.
Journal of Personality. 55(4):583-595.
Ullman, C. (1982). Cognitive and emotional antecedents of religious conversion. Journal of
Personality and Social Psychology. 43(1):183-192.

 ד"ר,חנה אולמן
Chana Ullman, Ph.D

אולמן ,ח )2019( .מיתוס ומציאות  -סקירה על ספרה של רות קרא איוונוב קניאל "חבלי
אנוש :הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה ".שיחות ,כרך ל"ג ( ,)2עמ .187 -184
אולמן חנה ( )2018האמת כצורך האמת כאניגמה ופוסט אמת -סקירה על ספרה של
שלומית ידלין גדות TRUTH MATTER:THEORY AND PRACTICE IN
 ,PSYCHOANALYSISשיחות(,כרך ל"ב. )2 ,עמ .190-194
אולמן ח )2017( .המכתב -סקירה על ספרם של אורנה ראובן ויאיר אלדן ,שיחות ,כרך
ל"א ( ,)2עמ .177-180
אולמן חנה ( )2017סקירה על הספר TALKING ABOUT
EVIL:PSYCHOANALYTIC,SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVES
(עורכת רנה לזר) שיחות( ,כרך ל"א )1 ,עמ 251-255
אולמן ,ח )2012( .לראות את המחסומים :על תהליך העדות בחברה ובטיפול .בתוך :י
אליצור( .עורך) כתם של עננה קלה :חיילים ,צבא וחברה באינתיפאדה140-155 .
אולמן ,ח )2012(.סקירה על ספרו של יואל פרל" :שאלה של זמן פרויד בראי
הזמניות של היידיגר .שיחות ,כרך כ"ז ( )1דצמבר .2012
אולמן ,ח ( ,)2011פנים אחרות במראה :על משמעותה של האחרות מנקודת מבט
התייחסותית ,מארג כרך ב,
אייזנברג ,י .אולמן ,ח ,)2008( .מקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד
חולה במערכת החינוך"  ,מפגש -כתב עת לעבודה חינוכית סוציאלית 27 :103-123:
אולמן ,ח ,)2007( .אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? העברה בין דורית בדפוסי
ההורות .בתוך :החוויה ההורית ,א כהן (עורכת) הוצאת אח ,ירושלים.
אולמן ,ח ,)2007( .להיות עד :עדות כתהליך בחברה ובטיפול ,אלפיים31:11-24 ,
כורם ,ע .ואולמן ,ח )2006( .עיסוק בדיאטה בקרב נערות – הקשרים להיבטים רגשיים
והתנהגותיים מפגש -כתב עת לעבודה חינוכית סוציאלית.24.17-36 :173-184 ,

