דון קישוט אביר הפרדוקסים
הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
לזכרה של פרופ' ביאטריס פריאל
1.2.2018-2.2.2018

אודיטוריום בית ספר "תיכונט"
אנו שמחים להזמין אתכם לכנס השנתי של
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו
הכנס פתוח לחברי המכון ולקהל הרחב של אנשי המקצוע בארץ
בעיקבות אחד ממאמריה של פרופ' ביאטריס פריאל
בחרנו להתבונן במשמעויות הפסיכואנליטיות ,התיאורטיות והקליניות,
הבאות לידי ביטוי בדמותו הצבעונית והמרתקת של דון קישוט ,על פי ספרו של סרוואנטס.
ספורו של דון קישוט תרם תרומה אדירה לתרבות המערבית,
הוא מזמין חשיבה על פרדוקסים של סמכות ,גדלות ,פרנואידיות ,כמו גם שאלות על תפקיד
המטפל סוגיות חברתיות ועוד.
ועדת הכנס,
ד"ר גבי מן (יו"ר),
ד"ר חנה אולמן ,ד"ר איזבל בן אמו וד"ר רינה דודאי

מחירים:
 250ש"ח למשתתף
 200ש"ח לחברי המכון ,סטודנטים
ומתמחים
 150ש"ח לערב יום חמישי בלבד

סדר היום  -יום חמישי
 19:00-19:30התכנסות וכיבוד

 19:30-22:00מושב פתיחה  : Iעל השגעון כפרדוקס -מנחה ד"ר גילה עופר
 19:30-19:40שרי ציבולסקי יו"ר המכון  -דברי ברכה
 19:40-19:50נעמי הולר  -דברים לזכרה של פרופ' ביאטריס פריאל
 19:50-20:35פרופ' רות פיין
"בזכות השיגעון :מסע אל תוך תחנות (רוח) ב"דון קיחוטה" מאת סרוואנטס".

 20:35-21:10ד"ר גבי מן
"מה בין סרוואנטס ,פרויד ופסיכואנליזה בת זמננו?" דברים לזכרה של פרופ' ביאטריס פריאל ז"ל

 21:10-22:00דיון עם הקהל.

סדר היום  -יום שישי
 8:30-9:00התכנסות וכיבוד

 12:30-14:00מושב  :IVדון קישוט – בקליניקה
ובחברה הישראלית  -מנחה– חני בירן
 12:30-12:55יהונתן כהן ,הצגת מקרה ,אלמנטים דון
קישוטיים בקליניקה
 12:50-13:15יעל מור  -מתדיינת
 13.15-13.30חני בירן  -אלמנטים דון קישוטיים בחברה
הישראלית
 13:30-14:00שיח עם הקהל

אודות הדוברים
ד"ר גילה עפר – פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית .חברה מייסדת ויו"ר לשעבר של מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו וחברה מייסדת של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.
מרצה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב .עורכת הג'ורנל המדעי של הEFPP -
נעמי הולר  -פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה ,חוקרת את מסירת הפסיכואנליזה  ,מורה ומדריכה בתוכנית לפסיכותירפיה באוניברסיטת תל אביב ומלמדת לקרוא את ביון במכון מגיד.
פרופ' רות פיין  -רות פיין היא פרופסורית בחוג ללימודים איבריים ולטינו-אמריאקאיים באוניברסיטה העברית ,ירושליים .התמחויותיה העיקריות הן בתחום הסימיוטיקה ,תיאוריה ספרותית ,ספרות ספרדית בתקופת תור הזהב ,והספרות של
קונוורסוס ) .)CONVERSOSבתחומים אלה פרסמה מאמרים וספרים רבים .בעבר היתה ראש המחלקה ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקאיים והמכון לתרבויות המערב .כיום היא נשיאת האיגוד הישראלי של ההיספנים וסגנית נשיא )VICE
 ( PRESIDENTשל האיגוד הבינלאומי של אגודת הסרוואנטיסטאס .ב  2013קבלה אות הוקרה ממלך ספרד על תרומתה לחקר תרבות ספרד וב 2016-מינו אותה כחברת האקדמיה המלכותית הספרדית.
ד"ר גבי מן  -פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה ,שייכת לקבוצת המייסדים של מכון תל אביב והיתה יו"ר שלו בעבר .כיום ראש מסלול לימודי המשך בפסיכולוגיית
העצמי והמעשה הטיפולי ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב וחברה בוועדת ההוראה של תוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית-בודהיסטית " ,רוח אדם" בלוד.
ד"ר רינה דודאי  -מלמדת במכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב במסלול ההכשרה לביבליותרפיה .חברה בקבוצה הבינתחומית במכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו
ומלמדת בתוכנית הבינתחומית של המכון .מחקריה עוסקים בדפוסי התמודדות פואטיים במצבי קיצון במרחב שבין ספרות ופסיכואנליזה.
ד"ר שלומית ידלין-גדות  -פסיכולוגית קלינית ועמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו .מלמדת פרויד ,לאקאן ,תיאוריה ביקורתית והגות פוסט-מודרנית בתכנית 'פרשנות ותרבות',
אוניברסיטת בר-אילן; בתכנית הרב-תחומית ,אוניברסיטת תל-אביב; במסלול הדוקטורט בתכנית לפסיכותרפיה בתל אביב .ספרה "ענייני אמת" יצא לאור ב.2016-
עמנואל עמרמי  -פסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ,פסיכולוג קליני מדריך במקצועו.
ד"ר' גד בן שפר -פסיכולוג קליני ,עמית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ומלמד באוניברסיטת תל אביב בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מיכל היימן  -אמנית רב תחומית ,חוקרת צילום ,מחברת מבחני מיכל היימן  ,4-1מייסדת ארגון "נשים באקדמיה" ועמיתה בין תחומית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
ד"ר רוני כרמלי  -פסיכולוגית קלינית ,עמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו .הדוקטורט שלה נכתב במסגרת המחלקה לפסיכואנליזה ופרשנות ,אוניברסיטת בר אילן ,ועסק בנושא
'פרדוקס ,משחק ושפה אצל ויטגנשטיין ,ויניקוט ולאקאן'.
חני בירן  -פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה ,אנליטיקאית קבוצתית.
פרסמה מאמרים על הלא מודע החברתי וכן ספר על ביון בשם "האומץ שבפשטות" ,קרנק.2015 ,
יהונתן כהן  -עמית במכון תל אביב ,מדריך בביה"ס לפסיכותרפיה בבר אילן.
יעל מור  -פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית ,מלמדת בעמך סמינר אינטרדיסציפלינרי על השואה ,וסמינר על גרין.

