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הכנסתוכנית

10/3/16חמישי יום 
התכנסות18:30-19:00

ר  "ד: דברי פתיחה19:00-21:00

ר הכנס"יוגילה עפר

ר המכון"יו-ציבולסקישרי -ברכות 

:למהאלסנדרה' פרופהרצאה

Customising the object: some 
psychoanalytic reflections on "Her"

ר רינה דודאי"ד, ר גבי מן"ד: מתדיינים

21:00 
מוסיקה  -שנה למכון 15חגיגת 

וריקודים

11/3/16שישי יום 
התכנסות8:30

9:00-09:15
דחיקת הגוף בעידן  המחיר של : וירטואליות

הדיגיטלי
-טייבראמינה : מקרההצגת 9:15-10:45

TAICP עמיתה במכון
למהאלסנדרה' פרופ-ודיון במקרה 

הפסקת קפה10:45-11:15
הרצאות במושבים מקבילים11:15-12:15

הפסקת צהרים12:15-12:45

:למהאלסנדרה' פרופ-הרצאה12:45-14:30

Under The Skin: a psychoanalytic view on body 
modification practices.

ר מירב רוט"ד: מתדיינת
ר גילה עפר"ד: סיכוםדברי 

אורחת הכנס 
למהאלסנדרה' פרופ

טרום כנס 16:30-18:30
"היא"הקרנת הסרט 

לרישום לכנס

הזמנה לכנס

-איך משפיע העידן הטכנולוגי? על ביטוייה הסומטיים של הנפש, מהו המבט הפסיכואנליטי על דבורו של הגוף
הכנס ידון בראייתה של פסיכואנליזה בת זמננו את החוויה הגופנית  ?  וירטואלי על חוויותינו את גופנו ואת עצמנו

הלימוד .  בטיפולהגופנית והנפשית על החוויה הוירטואליעם דגש מיוחד על השפעת העידן , ומשמעויותיה
ומבטים  , תיאורי מקרים שידגימו השפעות אלו, הפסיכואליטיתיעשה באמצעות דיונים בתיאוריה ובטכניקה 

.וההיסטוריהמתחום האמנות אינטרדיסציפלינריים 

חגי שיקלר, דבורה צלנר, רוני עמיאל, יזל ורד'ג, ר הכנס"יו: גילה עפר: ועדה מדעית
מיכאל שושני, גבי מן, חנה אולמן, קובי אבשלום: ועדה מדעית מייעצת

:וייסמןכרמל ד״ר 

https://www.tixwise.co.il/he/lemma
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מושבים מקבילים

11/3/16שישי יום 
11.00
פרוורסיה ואנחנו במטריצת הסייבר: עמרמיעימנואל
[מורקמיהרוקי]" על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה: "רחל קלע

הקרע: בן הגוף לנפש: בן אמור איזבל "ד
.גוף ואחרות בסובייקט המיני: ידלין גדותר שלומית "ד

לרישום לכנס

הזמנה לכנס

קליין  "ראש המסלול ללימודי המשך , פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ר מירב רוט"ד
ביחד עם יהושע  ', כרך ב-" כתבים נבחרים-מלאני קליין "עורכת הספר , אביב-בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל" וממשיכיה

.בהוצאת תולעת ספרים, דורבן

עוסק כפסיכולוג קליני בפרקטיקה פרטית בתל , "מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו"חבר ב, פסיכואנליטיקאיהוא עמרמיעימנואל
.אביב

חברת ועדת  , רחל קלע פסיכולוגית קלינית מדריכה פסיכואנליטיקאית מנחה וחברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, רחל קלע
של האיגוד לפסיכולוגית העצמי ובתכנית לפסיכותרפיה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת  " רוח אדם"הוראה מורה ומדריכה בתכנית 

תל אביב בעלת קליניקה פרטית

ילדים ונוערפסיכיאטרית , ומבוגריםמנחה לילדים פסיכואנאליטיקאית, בן אמור איזבל "ד

חברה  . במסלול ההכשרה לביבליותרפיה, ס להכשרת מטפלים"בביה, תל אביב, מלמדת במכללת סמינר הקיבוצים,דודאיר רינה "ד
מחקריה עוסקים בדפוסי התמודדות פואטיים במצבי קיצון  . בו היא פעילה בהוראה בינתחומית, א לפסיכואנליזה בת זמננו"במכון ת

.קולנוע ופסיכואנליזה, במרחב שבין ספרות

מלמדת במסלול פסיכואנליזה ופרשנות בבר  . עמיתה במכון הפסיכואנליטי בתל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, גדותר שלומית ידלין "ד
" תיאוריה וטכניקה בטיפול הפסיכואנליטי–העניין באמת "ספרה . אביב-אילן וחוקרת בנושאי אתיקה ופסיכואנליזה באוניברסיטת תל

.יראה אור השנה בהוצאת בריל

ר לשעבר של מכון תל אביב לפסיכואנליזה  "נמנית על קבוצת המייסדים ויו,פסיכואנליטיקאית מנחה ,פסיכולוגית קלינית ,ר גבי מן "ד
ראש מסלול של לימודי המשך  . בודהיסטית בלוד-הכשרה פסיכואנליטיתתוכניתההוראה של בועדתחברת סגל וחברה . בת זמננו

.אביבאוניברסיטת תל , התוכנית לפסיכותרפיה , בפסיכולוגית העצמי והמעשה הטיפולי

University-הנה חברה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית ומרצה בלמהאלסנדרה' פרופ

Collegeס "כמו כן היא פרופסור כבוד בביה. בלונדון ואחראית על הקליניקה הטיפולית שם

אויברסיטת, פרופסור אורח במכון וויניקוטהיא .למדעי הבריאות והרוח באוניברסיטת אסקס

החדשה  הספריההיא העורכת הראשית של . ובמרכז וויניקוט ברומא, ברומאספינצה

למה פרסמה ספרים  פרופסור . -.IJPAבגם עורכת וכן ,Routledgeבהוצאתלפסיכואנליזה 

.והגופנפש, טראומה, ומאמרים רבים בנושאים של פסיכואנליזה

מלמדת במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות  , תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביבחוקרת , וייסמןד״ר כרמל 
. ובתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח

אביב לפסיכואנליזה בת זמננו  -ר לשעבר של מכון תל"חברה מייסדת ויו. פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית,עפרר גילה "ד

מובילה הקמת מכונים  . אביב-מרצה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל. וחברה מייסדת של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

הבינלאומי  ומתאמת הפעילות בארצות אירופה המזרחית בפדרציה האירופאית  לועדחברה נלווית . לאנליזה קבוצתית באיסטנבול ובבוקרשט

EFPP-המדעי של הורנל'הגועורכת ראשית של [ [jFPPלפסיכותרפיה פסיכואנליטית 

https://www.tixwise.co.il/he/lemma

