
כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

כתב עת לפרוזה ושירה- המוסךאילנה אילתי שליט2020סיפור קצר- מקרמה למתקדמים

צילום כריכה

שם הספר או המאמר
           שנת 

הוצאה
כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחבר

כרמלשולמית אמיר וחני בירן2020אהרן חיים כהן בחייו ובמותו, המסתערב

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

-היבטים בין, חיפושית הנפש: בתוך" חלומות בהקיץ ודחף המוות" 

תחומיים בפסיכואנליזה
הוצאת רסלינגמיכל בן נפתלי2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Introduction to The Relational Approach and its Critics: A 

Conference with Dr. Jon Mills
' רוטלדג  ענר גוברין2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

רסלינג  ענר גוברין: עריכה2020תחומיים בפסיכואנליזה-היבטים בין- חיפושית הנפש 

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

הוצאת רסלינג201רינה דודאי2020האם הפסיכואנליזה תשנה את פניה בעולם הסייבר

צילום כריכה

קישור

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

קישור לספר

2020- זמננו -רשימת ספרים ומאמרים של חברי מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת

           קישור לסיפור

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

למאמר המלא

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

כל זאת באמצעות , אסופת המאמרים שלפניכם בוחנת מגוון יישומים מחקריים שבהם נידונים נושאים מרכזיים בהגות ובטיפול הפסיכואנליטיים

בכל אחד מהמאמרים מוצג דיאלוג בין מושג או שאלה מתוך . מהפילוסופיה של ויטגנשטיין ומחקר הספרות, מושגים מהפרגמטיזם האמריקאי

במאמרים השונים נבחנים . בניסיון להאיר מחדש את הבעייתיות שעלתה במחשבה או בחיים עצמם, ההקשר הפסיכואנליטי לבין תחום דעת אחר

; כיצד מתפקד הגוף בטיפול ובחיים; כיצד מתאפשרת בחינה עצמית של ממדי הנפש; התמודדות עם המוות; נושאים כמו ריחוק ושיבה אל הבית

ההבדלים בין שימוש בשפה בשלבי חיים שונים וההתמודדות עם ; כיצד מאירות השירה והפרוזה מצבי נפש וכיצד הן עשויות להשפיע על הטיפול

קונפליקטים משפחתיים

קישור לתקציר הספר

6 מתוך 1עמוד 

https://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1144
https://carmelph.co.il/book/a-forgotten-legacy/
https://blog.nli.org.il/musscah-81-ktzarim
https://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1171


כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

רסלינג17רינה דודאי2020השואה- קיטש והתענגות בייצוג פואטי של חווית קיצון 

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

מסה קצרה עם , קינה לאם: מת ונשארנו עם האם המשוגעת (?המת)האב 

,"העברה נגדית חזותית"
מיכל היימן2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Michal Heiman, Radical Link: A New Community of Women, 

1855-2020
american University Museum at the Katzen Art Centerמיכל היימן2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית: מפתח13-34אפי זיו2020גילוי עריות

צילום כריכה

2020טראומות חברתיות במרחב הטיפולי

רני | ר חנה אולמן "ד: ר אפי זיו עורכת"ד

ר אורנה "ד| ר אייל רוזמרין "ד| לוי 

ר מיכל "ד| ר אסתר רפפורט "ד| גורלניק 

מנאל | טלי סמני | לובלינג -רוני איל| קומם 

לאה חביף| אבו חק 

46/20בטיפולנט גליון 

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

" גילוי דעת, "מחשבות בעקבות ספרה של ויויאן שטרית: הפיתוי האתי  

16גיליון מספר , חברה ותרבות, תחומי לחינוך-כתב עת רב
הוצאת הקיבוץ המאוחדרוני כרמלי2020

צילום כריכה

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

קישור לגליון

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

ר אפי זיו"נשי טיפול על טראומות חברתיות במרחב הטיפולי בעריכת ד/גליון מקוון של בטיפולנט הכולל מאמרים מאת א

 קישור למאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

קישור

קישור לכתב העת

למאמר המלא

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

לחצו לתקציר הספר

6 מתוך 2עמוד 

https://www.betipulnet.co.il/particles/Social_traumas_in_the_therapeutic_space_Newsletter
https://drive.google.com/file/d/1S3GXFl9xttrCWdnOWS2tslfeScb1wsyG/view?usp=sharing
https://www.american.edu/cas/museum/2019/radical-link-a-new-community-of-women-1855-2020.cfm
https://mafteakh.org/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://drive.google.com/file/d/1BXV_oi5mo_OswJY6dlYqxpzQTxl6ARpe/view?usp=sharing
https://www.resling.co.il/book.asp?series_id=&book_id=1168&back=catalog


כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

רסלינגרוני כרמלי2020(למברגר. ד: עורכת)חיפושית הנפש : בתוך, האיווי הוא בדקדוק

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

א"תשפ (1)סוציולוגיה ישראלית כא3'רקפת אפרת לבקוביץ2020שוליות צולבת כהיעדר הכרה בהיעדר הכרה

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

 Beyond the Consulting Room - Psychoanalysis within the 

Social Sphere in Israel
463-466Psychoianalytic Inquiry   גבי מן2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Perpetrators and Victims: Can the Self Renounce Its Trauma?2020487-496גבי מןPsychoianalytic Inquiry

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Emptiness, Equanimity, and the Selfobject Function20201-10גבי מןPsychoianalytic Inquiry

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

מייקל , רון בריטון: השלכות קליניות: תסביך אדיפוס היום: סקירת ספר

פלדמן ועדנה אושנסי
 2020 (3)ד "שיחות כתב עת לפסיכותרפיה כרך להדר קמפינסקי2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

" פסיכואנליזה– שתי וערב " קבלה ופסיכואנליזה- ארכיאולוגיה של הנפש  

באומנות ספרות מחול פילוסופיה ויהדות
רסלינג.281 -251 איוונוב קניאל-רות קרא2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

. על אזורי ההיזק ושולי הסכנה– כאשר האחרּות מחוללת והחידה מקּוללת 

"חידת המיניות"מאמר בעקבות רות שטיין 
מארג20איוונוב קניאל-רות קרא2020

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמרצילום כריכה

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

המאמר מציע ניתוח בכלים . 'מרי וסירוב בשולי החברה: נשים בישימון'זהו מאמר ביקורת על ספרה של הנרייט דהאן כלב 

שייכות למספר , כלומר, (או מרובה)פסיכואנליטיים ופילוסופיים של מעמדן החברתי של נשים הממוקמות בשוליות צולבת 

.קבוצות חברתיות מדוכאות

6 מתוך 3עמוד 



כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

" סוד הברית האימהית ודמותה של שרה בזוהר לפרשת לך: עלמא דדכורא  

"לך
מחקרי ירושלים בספרות עברית50איוונוב קניאל-רות קרא2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

 “The Fourth Leg of the Chariot -Gender, Identity, and 

Heresy”, Canonization and Alterity
דה גרויטר87-124 איוונוב קניאל-רות קרא2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

האבות והאמהות כספירות והעצמי המרובה של האלוהות מהבהיר ועד 

לזוהר
פעמים135-175 איוונוב קניאל-רות קרא2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

על החיבור בין מאורע הלידה וניסיונות ההשמד של הבת : הולדת שלגיה

בידי האם
עיונים בספרות ילדים26רוית ראופמן2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

אסיהדורית רינגרט2020רישומים למרת רמסיי: אל המגדלור

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

"Lordship and Bondage – Echoism and Narcissism: 

Reflections on Pederson's 'Narcissism, Echoism, Perfection 

and Death: Towards a Structural Psychoanalysis

2020Ronnie Carmeli357-364ijcd.internationalpsychoanalysis.net

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Between Tele relation and I-Thou meeting: The therapeutic 

value of the psychodramatic concept of Tele from a Buberian 

approach

2020tsiky cohen8The Arts in Psychotherapy (68)

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Life story and the arts: A didactic crossroad2020

Samuel Schwartz | Amia Lieblich | 

Vivien Marcow Speiser | Elana 

Lakh | Tsiky Cohen | Pazit Dushi | 

Anat Gilad | Sharon Vaisvaser

journal of applied arts & health

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

בשונה מהתייחסויות שהתמקדו ביחסי הקנאה בין האם והבת ובשאלת ניסיונות ההתנכלות . המאמר מציע תפיסה חדשה למאורע הלידה של שלגיה

אל מאורע הלידה של שלגיה בניסיון לבחון כיצד האופן המסוים בו מוצג , המאמר מפנה את הזרקור דווקא לאחור, והרצח של הבת על ידי אמה

ובכללם העיון בזיקה בין הלידה , רעיונות שפותחו במסגרת חקר החיבור הקבלי. מאורע זה מתקשר להתפתחויות הטרגיות הנגזרות ממנו בהמשך

מהלך זה מתבסס על הרעיון שהן הפסיכואנליזה והן הקבלה הן . ישמשו כמסגרת התייחסות לדיון זה, בפסיכואנליזה ובקבלת ימי הביניים

. ופיתחו לאורך השנים טרמינולוגיות בעלות מאפיינים דומים להתבוננות בסוגיית הלידה, דיסציפלינות העוסקות בתורת הנפש ובתורת הנסתר

אלא , בטענה כי המוות אינו הופכי ללידה, המאמר עוסק ביחסים בין הלידה לבין ההשמד, בשונה מהדיון המקובל ביחסים בין החיים לבין המוות

.מגולם בה

                                                                                קישור למאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

עפרון , הרישומים נעשו בדיו. יניה וולף'מאת וירג"" אל המגדלור""הספר כולל רישומים של דורית רינגרט בעת קריאת חלקו הראשון של הרומן "

את הספר מלווה מסה של מיכל בן־נפתלי המתבוננת ברישומים תוך כדי שיחה עם דורית . קריאה אינטימית ברומן-וצבעי מים על נייר ומהווים עדות

. וקריאה ברומן וביומניה של וולף

"מיכאל גורדון: עיצוב גרפי והפקה

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

מספר שורות על הפרק או הספר/ תקציר המאמר

6 מתוך 4עמוד 

http://ijcd.internationalpsychoanalysis.net/
https://ijcd.internationalpsychoanalysis.net/wp-content/uploads/2020/08/ijcd-issue-2-August-2020.pdf


כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Matrixial Subjectivity, Aesthetics, Ethics. Vol 1:1990-2000 2020Bracha L. Ettinger Palgrave Macmillan 2020

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Becoming the Little Prince: Autism Within a Psychoanalytic 

Environment
2020Hana Grinberg & Arnona Zahavi

Psychoanalytic Inquiry A Topical Journal for Mental 

Health Professionals

צילום כריכה

כתב העת/שם הוצאת הספריםטווח עמודיםים/שם המחברשנת הוצאהשם הספר או המאמר

Europe on the couch in Social Dreaming Matrix. in: A 

Psychoanalytic and socio-cultural exploration of a 

continent. Zajenskowska,A. & Levin, U. (eds.)
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Freud argues that the laws of classical logic do not hold true with regard to the unconscious. The aim of this paper is to 

provide an alternative logic that is consistent with Freud’s conception of the unconscious. This aim is achieved in two steps. 

First, I argue that most Freudian features of the unconscious are consequences of the fact that unconscious thoughts in the 

Freudian sense are negationless. Then I suggest a formal logical system that lacks the negation symbol, and is known as 

negationless-logic, with which to formulate the logic of the unconscious. I demonstrate that this suggestion provides a 

better understanding of various psychological phenomena, such as projection, reaction-formation, delusion, and the 

misconstrual of the empty set in childhood. Finally, I argue that negationless-logic provides solutions to certain 

shortcomings in Matte-Blanco’s formulation of the logic of the unconscious.

השירים נכתבו בתהליך לא־מודע של גילוי ובנייה עצמית במפגש שלי . המאמר הוא פרי רצוני להציג שירים שכתבתי במהלך שלוש שנים של אנליזה

אפשר משחק של ריבוי לשונות וריבוי שפות , כביכול, שבתוך המרחב האנליטי הכללי, המרחב הזה. ושל האנליטיקאי במרחב המעברי ָשּבנינו יחד

, נושאים בתוכם את הבנייה המחודשת של סיפור חיי, ועוד רבים כמותם, השירים שאני מציגה כאן. שהתרוצצו בנפשי ובנפשו של האנליטיקאי

גם המסע של , בדומה לחיבור השירים. וקונפליקטים לא פתורים, טראומות, דימויים, שבדרך מטפורית מעבירה משמעויות חדשות של חוויות ילדות

.כתיבת הטקסטים המלווים היה רחם להולדתם של השירים באופן חדש ואחר

This article will describe a long-term psychoanalysis using a self-psychology approach with a child who was diagnosed with 

ASD )age 4 at the beginning of the analysis(. The analytic process, accompanied by deep empathy for the child’s enclosed 

and different world, relies and builds on the child’s own inner resources. Together the therapist and patient creatively learn 

about each other so that the analyst can join the child’s world in his own unique

way. The analysis raises questions about the potential of psychoanalysis and the psychoanalyst’s role for the autistic 

patient, who has his own vision of the outside world from within his particular inner world. Can we take his suffering and 

difference upon ourselves and let him experience belonging and inclusion, thus aiding his developmental process of 

integrating the fragments of his existence into a living, adaptive, creative person thriving within relationships?
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 בהם 1990-2000הכולל מאמרים פילוסופיים ופסיכואנליטיים מהשנים , אטינגר. כרך ראשון מתוך מבחר כתבים מאת ברכה ל

.לאחר פרויד ולאקאן, ואמנות בת זמננו, אימהי-הרחמי, אטינגר מפתחת את התיאוריה המטריקסיאלית בדגש על נשיות

Selected papers by Bracha L. Ettinger, from 1990-2000, in the field of psychoanalysis, philosophy and art. Edited and 

introduced by Griselda Pollock
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   Truth, Poetry, and the Israeli Psychoanalytic Challenge. 2020Yadlin-Gadot, Shlomit507Psychoanal. Inquiry 
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This article explores the unique positioning of psychoanalysis in the fabric of Israeli life that for decades has been construed 

as realizing a historic dream and ideal. It recognizes the fusion of the collective-national and the personal in the Israeli 

clinic, and underlines the task of generating and granting personal meaning to the pressures, truths and traumas of the 

collective. The article follows the gradual and simultaneous evolution of diversity and multiplicity of signification in a 

patient’s therapy and in the Hebrew poetry she loves. As it traces the polarities of the national and the personal, poesis and 

truth, the article offers an articulation of psychoanalytic epistemic multiplicity that may bridge and soften their apparent 

incompatibilities.
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In this introduction to Lew's paper on self -reflexivity I focus on  his formulations of several basic principles of relational 

psychoanalysis: Multiplicity is a value, the theoretical and the clinical advance by links between concepts emanating from 

different theories and different self- states, it is both similarities and differences that we need in order to develop, as a 

theory and as a person and that subjective and objective aspects of selfhood should come together. I also describe his 

contribution to Psychoanalysis in Israel.

This article examines the meaning of the heroic in the Israeli context. I describe the meaning of the heroic as it appears in 

my psychoanalytic work with Israeli men. The heroic in this context looms large, it becomes a passion and a mission 

celebrated at the level of the individual and the social. Myths of heroism sustain hope and agency, as they also help sustain 

the dissociation from suffering. Heroism appears as an intrapsychic dialectic that may enhance and express vitality and 

personal agency, as it may also enhance grandiose and persecutory ideals. The heroic is at the same time a powerful social 

construction intertwined with the idiosyncratic history of the individual. Clinical examples are used to demonstrate the 

dialectics of heroism in the Israeli context.
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'A Psychoanalytic Exploration of the Body in Today's World'

Over a century ago Freud's assertion that the ego "… is …  first and foremost a body-ego…" summarized the state of the art 

in psychoanalytic theory.  Drawing on Freudian theory, the current volume  revises psychoanalytic thinking  in relating  to 

cut-edge  issues such as the impact of technology on embodiment,  numerous categories of sexual orientation and modern 

families, thus reinstating  the Freudian  'body of the drives' within  ultra-radical psychotherapeutic, social and 

anthropological contexts. Within this revision the bodily-sexual sphere delineates new modes of subjectivity rather than 

defining  neurosis or pathology, encouraging both  patients and psychoanalysts to live more fully in their own skin. The 

volume does not, however, seriously contend with inter-subjectivity and  with relational issues engendered by a two-person 

and a two-body psychology. Consequently, it fails in creating stepping stones for a much awaited inter-disciplinary dialogue 

with contemporary dance, movement and body-oriented psychotherapies.
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This discussion of Mills’s presentation first takes issue with his divisive discourse, which pushes differences to the

extreme and erects straw men in order to vehemently attack them. I then present an alternate view of postmodern

influences on relational psychoanalysis and respond to Mills’s criticism of self-disclosure specifically as related to the work of 

Judy Davies.
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