
על חיות וחיוניות
במרחב הטיפולי

שירותי הייעוץ לסטודנט ע”ש פינקל-רקמן
והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן

מזמינים את ציבור המטפלים לכנס הראשון 
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

לזכרה של מאשה שטיין ז"ל

שיתקיים ביום א’, ט”ז חשוון תשע”ה )9.11.14(
בין השעות 8:30-16:00

באודיטוריום הגן של בנין גונדה לחקר מדעי המוח
)בנין 901(, אוניברסיטת בר-אילן

טופס הרשמה ליום עיון
לכנס הראשון לפסיכותרפיה פסיכואנליטית לזכרה של

הגב’ מאשה שטיין ז”ל
“על חיות וחיוניות במרחב הטיפולי”

שיתקיים ביום א’, ט”ז חשוון תשע”ה )9.11.14(
בין השעות 8:30-16:00

לכבוד שירותי הייעוץ לסטודנט
אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 5290002

התוכנית, קיומה ומועדיה כפופים לשינויים על פי שיקול דעתם 
הבלעדי של שירותי הייעוץ באוניברסיטת בר-אילן ו/או שותפיו 

לניהול יום העיון. בין השאר, קיום יום העיון מותנה בהרשמת מספר 
מספק של משתתפים. ביטול השתתפות ביום העיון ע”י המשתתף 
וקבלת החזר כספי יתאפשרו אך ורק עד 5 ימים לפני תחילתה 

המתוכננת של התוכנית ובתשלום דמי ביטול בסך 30 ש”ח.

הצהרת הנרשם - התנאים שלעיל ידועים לי ובהרשמתי לתוכנית 
אני מסכים להם במלואם.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לגב’ באן פרץ
ban.peress@mail.biu.ac.il

או בימים א’-ה’ בין השעות: 9:00-15:00, בטלפון: 03-5318450

נא רשום את שם המנחה שברצונך להציג בפניו את המקרה: 
עדיפות ראשונה                     
עדיפות שניה                     
עדיפות שלישית                     

                        
שם משפחה

                        
שם פרטי

                        
כתובת

                                                                   
דוא”ל

                        
מקצוע

                        
טלפון

                        
טלפון נייד

מצ”ב:  דמי הרשמה
₪ )סטודנט, מתמחה וגמלאי(, עד 15.9.14  80/₪ בסך 200   

₪/100 ₪ )סטודנט, מתמחה וגמלאי(, לאחר  בסך 220    
15.9.14
במזומן:  

בהמחאה:  

מס’ המחאה                      סניף                  בנק                
לפקודת: אוניברסיטת בר-אילן

הקף בעיגול את הסדנה שברצונך להשתתף:
מר אמנון אייל וד”ר משה ברגשטיין  2. ד”ר מיטשל בקר  .1

הגב’ מיכל חזן מר אריה גרין )ילדים(  4. ד”ר יעל דשא  5.   .3
ד”ר קובי סגל והגב’ רבקה יצחק  7. הגב’ קלאודיה קוגן  .6

מר דוד קטרון  9. מר ג’רמי רוז  10. הגב’ אהובה שול )ילדים(  .8
11. ד”ר הנרי שור.

המקדימים להירשם עד ה-15.9 יקבלו עדיפות בבחירת הסדנה
שבה ירצו להשתתף.

אנו ממליצים בחום להירשם כמציגי מקרה. מזומנת למציגים
חוויה לימודית מרתקת ומפרה.

ברצוני להציג מקרה בסדנה )רקע קצר, תמצית התהליך
הטיפולי עד לפגישה שתוצג + וורבט של הפגישה(. 

מחיר ההשתתפות: ₪200 /80 ₪ )סטודנט, מתמחה( בהרשמה עד 15.9.14
220 ₪ /100 ₪ )סטודנט, מתמחה( בהרשמה לאחר 15.9.14

שלחו צ’ק לפקודת: “אוניברסיטת בר-אילן”
לכתובת: שירותי הייעוץ לסטודנט, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. 

לפרטים נוספים: הגב’ באן פרץ, טלפון : 03-5318450
ban.peress@mail.biu.ac.il :מייל

1. המקדימים להירשם עד ה-15.9 יקבלו עדיפות בבחירת הסדנה שבה ירצו להשתתף.
2. למציגים בסדנאות תינתן מלגת השתתפות בגובה מחיר ההשתתפות בכנס.

תכנית הכנס:
התכנסות והרשמה.  9:00-8:30

ברכות ודברים לזכרה של הגב’ מאשה שטיין ז”ל.  9:30-9:00

הרצאת פתיחה  11:00-9:30
הגב׳ אלינה שלקס  
פסיכולוגית קלינית  

מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה   
הפסיכואנליטית בישראל.

ראש המסלול "מצבים מנטליים ראשוניים"  
בתכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב  

הנידונים לחיים - מחשבות בעקבות  
‘צבים יכולים לעוף’  

הפסקה וחלוקה לסדנאות1.  11:00-11:15

Master Class סדנאות  13:00-11:15
בסדנאות יוצגו מקרים2 שעניינם שאלת החיות   

והחיוניות בטיפול, אשר יידונו ויונחו ע”י אנליטיקאים 
מהחברה הפסיכואנליטית בישראל וממיטב המורים 

בבתי הספר לפסיכותרפיה בישראל. 
)לפי סדר הא”ב(: מר אמנון אייל וד”ר משה ברגשטיין,    

ד”ר מיטשל בקר, מר אריה גרין )ילדים(, ד”ר יעל דשא, 
הגב’ מיכל חזן, ד”ר קובי סגל והגב’ רבקה יצחק, הגב’ 

קלאודיה קוגן, מר דוד קטרון, מר ג’רמי רוז, הגב’ אהובה 
שול )ילדים(, ד”ר הנרי שור.

הפסקה  13:00-14:00

פאנל “על חיות וחיוניות במרחב הטיפולי”  14:00-16:00
גישות פסיכואנליטיות שונות.   

בהשתתפות:   
הרב דניאל אפשטיין  

רב ופילוסוף.  
מלמד במכון לפסיכולוגית העצמי ובמת"ן.  

מחבר הספר "קרוב ורחוק" על משנתו של לוינס.  
פרופ׳ עמנואל ברמן   
אוניברסיטת חיפה.  

סגל החברה הפסיכואנליטית בישראל.  
ד”ר חזי כהן   

החברה הפסיכואנליטית בישראל  
הגב׳ נעמי ענר   

פסיכולוגית קלינית, מדריכה. פסיכואנליטיקאית   
מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל

מנחה: ד”ר בעז שלגי   
פסיכולוג קליני מדריך, ראש התוכנית   

לפסיכותרפיה, אוניברסיטת ת”א.
המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.  



רשימת המשתתפים )לפי סדר הא”ב(:
• מר אמנון אייל	

פסיכולוג קליני מדריך, מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה.   
מלמד בתוכנית  לפסיכותרפיה למטפלים בהבעה ויצירה במרכז 

ויניקוט ובתוכנית לפסיכותרפיה במכון מגיד. 
• הרב אפשטיין דניאל	

רב ופילוסוף. מלמד במכון לפסיכולוגית העצמי ובמת"ן.  
מחבר הספר "קרוב ורחוק" על משנתו של לוינס.  

• ד”ר בקר מיטשל	
פסיכולוג קליני, מלמד על עבודתו של ביון )בתכנית   

לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן(. כתב מאמרים על 
פסיכואנליזה התיחסותית עם דגש על שימור הדיאלקטיקה בין 
מודלים מונאדיים )תוך נפשיים( למודלים אינטר סובייקטיביים 
בהתייחס לנושאים של משחק, הזדהות השלכתית, נרקיסיזם 

והיעלמות. 
• ד”ר ברגשטיין משה	

עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט, מתמחה במכון הישראלי   
לפסיכואנליזה. מלמד בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטת 

ת”א, הלפב”א ומכון מגיד.
• פרופ׳ ברמן עמנואל	

פרופסור מן המנין, אוניברסיטת חיפה.  
סגל החברה הפסיכואנליטית בישראל.  

עורך סדרת פסיכואנליזה, הוצאת עם עובד  
• מר גרין אריה	

פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל וחבר   
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. חבר 

בצוות ההיגוי ומורה ב’רוח אדם’: תכנית הכשרה פסיכואנליטית- 
בודהיסטית מטעם איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר 

הסובייקטיביות.  
• ד״ר דשא יעל	

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה )מבוגרים   
וילדים( בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מנהלת מרכז 

הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. מרכזת תכנית 
"המעשה הטיפולי" תכנית המשך תלת שנתית למטפלים 

מנוסים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בחברה הפסיכואנליטית 
בישראל. לשעבר פסיכולוגית ראשית בעמותת "אור שלום" 

המטפלת במשפחתונים ובאומנה בילדים שהוצאו מהבית עקב 
התעללות והזנחה. תחומי התמחות- המטפלת בהריון )והפלה(, 

טפול פסיכואנליטי בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בילדות, 
אימוץ ואבדנות.

• 	M.S.W. הגב׳ חזן מיכל
פסיכואנליטיקאית מנחה, מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-  

זמננו. ממקימי האיגוד הישראלי של פסיכולוגיית העצמי וחקר 
הסובייקטיביות. מיוזמי תוכנית הסדנאות להכרות המטפלים עם 

פסיכולוגיית העצמי בארץ ולאחר מכן בהתוויית תוכנית לימודים. 
בשנים 2006-2009 עמדה בראש מסלול פסיכולוגיית העצמי 
והמעשה הטיפולי, במסגרת לימודים מתקדמים של התוכנית 

לפסיכותרפיה, ביה”ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל 
אביב. היום משמשת מורה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה. 

ממייסדי מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו. במסגרת זו 
משמשת מורה ומדריכה. מיכל חזן עוסקת במושג האמפתיה 

בהקשר לקיום הנפשי של בת ואם.

• 	M.S.W. ,הגב׳ יצחק רבקה
פסיכותרפיסטית, בסיום התמחות במכון הישראלי   

לפסיכואנליזה. עבדה והדריכה בת.ל.מ )תחנת הקיבוצים(  מקום 
המשלב הבנה ועבודה דינמית עם חשיבה משפחתית, חינוכית, 

קהילתית ומערכתית ולימדה פסיכולוגיה במכללת ארנים.  
• ד”ר כהן חזי	

החברה הפסיכואנליטית בישראל.  
• ד”ר סגל קובי	

פסיכולוג קליני מדריך ופסיכואנליטיקאי בחברה   
הפסיכואנליטית בישראל, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת 

בר-אילן. עוסק בטיפול פסיכואנליטי במבוגרים, ילדים ונוער 
בהוראה ובהדרכה טיפולית בתחומים אלה, זאת תוך שילוב בין 

הגישות של קליין והניאוקליניאנים, ביון וויניקוט. תחומי ענין: 
חלומות וחלונות אחרים ללא מודע, בדידות ואינטימיות, האב 

החסר, שפות לא מילוליות ומילוליות, חיים ומוות נפשי בשעה 
הטיפולית, טיפול במשחק והדרכת הורים.  

• הגב׳ ענר נעמי	
פסיכולוגית קלינית, מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה   

הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריכה במכון הישראלי 
לפסיכואנליזה. חברה בועדת הוראה במסלול לפסיכותרפיה 

פסיכואנליטית קלייניאנית בביה”ס ללימודי המשך באוניברסיטת 
תל-אביב.

• הגב׳ קוגן קלאודיה	
פסיכולוגית קלינית-מדריכה, העוסקת שנים רבות בפרקטיקה   

הקלינית-טיפולית, לימוד, הוראה, הדרכה וכתיבה הנסובה סביב 
פסיכולוגיית העצמי. מרכזת “תכנית הכשרה תלת - שנתית 
ללימודי פסיכולוגיית העצמי” - איגוד ישראלי לפסיכולוגיית 

העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרצה ומדריכה ב “תכנית 
לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית”- אוניברסיטת בר-

אילן. מרצה ומדריכה בתכנית “פסיכולוגיית העצמי והמעשה 
הטיפולי”- יחידה ללימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה-

אוניברסיטת תל-אביב.
• מר קיטרון דוד	

פסיכולוג קליני מדריך, מורה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה   
של אונ’ ת”א ובמרכז ויניקוט. עורך מדעי בתולעת ספרים של 

תרגומי ספריהם של סטיבן מיטשל, היינריך ראקר ואחרים; 
בקרוב עומד לצאת לאור בעריכתו תרגום ספרו של היינץ קוהוט 

“השבתו של העצמי”. מאמרים אחרונים שפורסמו מפרי עטו 
עוסקים בנושא של טיפולים ממושכים עד אין קץ ומרכזיותה 

של האמפתיה בטיפול הפסיכואנליטי.
• 	M.s.w, Dip. Psychotherapy. ,מר רוז ג׳רמי

מלמד ומדריך בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת”א,   
מלמד בביה”ס החדש לפסיכותרפיה, ובעל פרקטיקה פרטית 
ברמת השרון ובכפר הס. ג’רמי בוגר תכנית הליבה והמסלול 

ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית התייחסותית 
בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת”א. הוא פיתח את הגישה 

החווייתית-תהליכית להדרכה מקצועית פסיכו דינמית בשני 
העשורים האחרונים במסגרות הכשרה מקצועיות, בהדרכת 

צוותים מקצועיים בשרות הציבורי, ובפרקטיקה הפרטית.

• הגב׳ שול אהובה	
פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה של מבוגרים   

מתבגרים וילדים בחברה הפסיכואנליטית בישראל. 
ממקימי תכנית הפסיכואנליזה של הילד והמתבגר בחברה 

הפסיכואנליטית בישראל. בעבר מרכזת הקורס לפסיכותרפיה 
במכון הישראלי לפסיכואנליזה. מורה ומדריכה בתכניות 
הפסיכואנליזה, בקורס לפסיכותרפיה ובתכנית ‘המעשה 

הטיפולי’ בירושלים. כפסיכואנליטיקאית מנחה מקיימת סמינרים 
קליניים בקורס לפסיכואנליזה. עוסקת בהוראת התפתחות 

המיניות דרך מגוון תיאוריות.  מורה ומדריכה על פציינטים קשים 
ה’תקועים’ בפתולוגיה ו’ממאנים’ להחלים, כמו גם סמינרים 

והדרכות על הסיטואציה האנליטית.
• 	)M.D( ד”ר שור הנרי

פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי. מנהל החטיבה האמבולטורית   
במרכז לבריאות הנפש ע”ש יהודה אברבנאל, בת ים. חבר 

בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריך בתכנית 
לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל אביב ובחוג לפסיכותרפיה 

בגהה. מורה במכון הישראלי לפסיכואנליזה, ירושלים. חבר 
עמותת נט”ל, המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ וטראומה על 

רקע לאומי. עובד גם בקליניקה פרטית.

• ד”ר שלגי בעז	
פסיכולוג קליני, ראש התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-  

אביב ומרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

• הגב׳ שלקס אלינה	
פסיכולוגית קלינית מדריכה במרפאה לבריאות הנפש רמת   

חן, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, 
יזמה ומשמשת מאז הקמתו כראש המסלול “מצבים מנטאליים 

ראשוניים” שבתכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל אביב; הייתה בין מקבלי הפרס ע”ש פיליס 
מדאו בניו יורק, 2006, על מצוינות בכתיבה פסיכואנליטית, 

ובשנת 2008 קיבלה את פרס טסטין בלוס אנג’לס על עבודתה 
“אימת הנפילה וההיעלמות”.

הוועדה המארגנת: ד"ר אבינועם דאר, הגב' נגה יום טוב
ד"ר קובי סגל, הגב' אודליה פורוש, הגב' שלי פרנקל,

ד"ר שרון שטרית, ד"ר בעז שלגי.


