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הנחייה: ד"ר עפרית שפירא-ברמן

בסוף כל הרצאה תינתן אפשרות להתדיינות קצרה של הקהל ולשאלת שאלות. 

פרופ' אוריה תשבי        מילות פתיחה16:20 - 16:00

פרופ' יורם יובל     "הפסיכואנליזה ומדעי המוח הקוגניטיביים" 17:00 - 16:25

פרופ' יורם יובל    

 ״עשר שנים לפרויקט לכל נפש: תובנות18:30 - 17:15
  קליניות וממצאי מחקר״

פרופ' גבי שפלר וד"ר אילן אמיר    

“The Two Mutes Who Are Always Together -  On the 
Predicament of Psychoanalysis and Literature”
ההרצאה תיערך באנגלית

ד״ר בן אוגדן    

18:30 - 20:00"A psychoanalytic perspective on reading literature an
interdisciplinary research"
ההרצאה תיערך באנגלית

ד״ר מירב רוט    

פרופ' אוריה תשבי      "העברה נגדית והקשר שלה לקרעים ואיחוי בברית הטיפולית"21:30 - 20:00

פרופ' אוריה תשבי     

מרכז פרויד
למחקר פסיכואנליטי

האדם, נפש  מתפתחת  שבהן  הדרכים  את  הפסיכואנליזה  חוקרת  שנים,  מ-120  יותר   לאורך 
מנקודת זאת  עושה  היא  מתנהלת.  היא  פיהם  שעל  הכללים  ואת  השונים,  מרכיביה   את 
משמעותיים אחרים  עם  קרובות  יחסים  במערכות  המעוגנת  הפרט,  של  הסובייקטיבית   מבטו 
בהרצאה ממש.  שאלות  באותן  הקוגניטיביים  המוח  מדעי  עוסקים  האחרונות  בשנים   בחייו. 
לבין האדם  נפש  על  פסיכואנליטיות  תאוריות  בין  חדשות  מפגש  נקודות  כמה   אסקור 
לזה זה  התחומים  שני  של  בתרומתם  ואדון  הקוגניטיביים,  המוח  מדעי  של  וממצאים  תאוריות 

לחולים פסיכואנליטית  בגישה  אינטנסיבית  פסיכותרפיה  נפש:  לכל  פרויקט  את  נסקור   בהרצאתנו 
התפתח שונים,  מקצועיים  חוגים  בקרב  והתנגדויות  עזים  ספקות  שעורר  רעיון  כיצד  נתאר   קשים. 
כאחד, ומרפאות  חולים  בתי  הנפש,  לבריאות  רבים  ציבוריים  במוסדות  מבוקשת  טיפולית   לתוכנית 
ועל הערכה אמפירית מאידך גיסא. נתאר את התפתחות גיסא   מבוססת על שיקולים תיאורטיים  מחד  
מרכזיותו את  נתאר  לדוגמה,   טיפול  תיאור  נציג  וארגונית,  קלינית  מבחינה  והעשייה בפרויקט   החשיבה 
כ-90 של  ראשוניים  וממצאים  הנתונים  בסיס  את  נציג  הפרויקט,  התפתחות  על  וממצאיו  המחקר    של 
 מטופלים שהשתתפו בחלקים שונים של המחקר ההמשכי. זהו מחקר המבוסס על מחקר חלוץ השוואתי
כולו הפרויקט  וגדילת  התפתחות  על  עצומה  השפעה  הייתה  ושלתוצאותיו  הפרויקט  בראשית   שקיימנו 

 ההרצאה תתאר מחקר בין תחומי בפסיכואנליזה וספרות. יודגמו מספר תפקידים מרכזיים של הספרות
 בהתפתחות הנפשית של הקורא/ת דרך התבוננות משותפת בטקסטים ספרותיים (סמפרון, אדגר אלן פו,

חנוך לוין, ועוד) מזוית פסיכואנליטית

הפסיכואנליטית השפה  לתוך  המובנית  באידיוסינקרטיות  יעסוק  ההרצאה  של  הראשון   חלקה 
ההרצאה של  השני  בחלקה  המחקרית.  המדידות  נושא  לבין  הזו  האידיוסינקרטיות  בין   ובסתירה 
מושגים לתרגם  זאת  בכל  ניתן  כיצד  הטראומה,  בתחום  העוסקים  מחקרים  שני  באמצעות   אדגים, 
פסיכואנליטיים לשפה מחקרית בלי לאבד את העומק, הרוחב והמסתורין המאפיינים אותם מעצם מהותם

“In the town there were two mutes, and they were always together.” So begins 
Carson McCuller’s The Heart is a Lonely Hunter. Are psychoanalysis and literature 
like two mutes always standing next to one another? Do these disciplines border 
one another without ever quite touching, ever quite sharing what is most important 
about them? This talk will examine the difficult bridging problem of psychoanalysis 
and literary studies by looking at the challenges of interdisciplinary work and 
the ways in which each field, despite its best intentions, sometimes seems to 
misunderstand or make poor use of the other. We’ll see if this problem has a solution.

                        

על המרצים

 ר' מרכז פרויד; חוקרת בכירה בחוג לפסיכולוגיה ובחוג לעבודה סוציאלית, 
האוניברסיטה העברית, ירושלים

 פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ראש מסלול הדוקטורט 
 בפסיכואנליזה וסגנית דיקן למחקר, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה; עורכת

ראשית של כתב העת "מארג" – מרכז פרויד האוניברסיטה העברית

 פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל וחוקרת תרבות; ראש התכנית 
 לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב; מחברת הספר "מה קורה לקורא?

התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות״

 פסיכולוג קליני מדריך ופסיכואנליטיקאי מנחה. מ"מ דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
 במכללה האקדמית אחווה. בעבר: ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, מנהל מרכז פרויד

ומופקד הקתדרה לפסיכואנליזה על שם פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים

 פסיכואנליטיקאי, מנחה ומדריך בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובמחלקה לנוירוביולוגיה 
רפואית, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; מורה בתכנית 
 לפסיכותרפיה של המרכז האקדמי ללימודי ההמשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש

סאקלר באוניברסיטת תל-אביב; יו"ר ועד עמותת לכל נפש

Assistant Teaching Professor in the College of Arts and Letters at Stevens 
Institute of Technology, where he teaches courses in literature, intellectual 
history, and the humanities. He is co-author, with Thomas H. Ogden, of the 
book The Analyst’s Ear and the Critic’s Eye: Rethinking Psychoanalysis and 
Literature (Routledge 2013) and sole author of ״Beyond Psychoanalytic 
Literary Criticism: Between Literature and Mind״ (Routledge 2018). 

Clinical psychologist and a training psychoanalyst, teacher and supervisor 
in the Israeli Psychoanalytic Society. Chair of the Psychotherapy Program, 
Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University. Writer of "Reading the reader 
- A psychoanalytic perspective on reading literature" - Routledge, 2020.

פרופ' גבי שפלר

ד"ר אילן אמיר

ד"ר מירב רוט

פרופ' דנה אמיר

מומחים ואנשי סגל: 50 ש"ח
סטודנטים ומתמחים: 35 ש"ח

פרופ' דנה אמיר     "פסיכואנליזה באקדמיה:  משפה זרה לשפה משותפת"

Dr. Merav Roth (PhD)

Dr. Ben Ogden
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,Core conflictual relationship themeחזרה של דפוס קשר קונפליקטואלי עם ההורים בקשר עם
נגדית בהתאם לצורת השחזור של הקשר הקונפליקטואלי, צורות שונות של העברה   המטופלים. אדגים 
 למשל - שחזור המשאלות מול ההורים בקשר עם המטופלים או נסיון "לתקן" תגובת הורה שלילית בתגובת
 המטפל אל המטופל. אדגים את הקשר בין דפוסים מסוימים לקרע ודפוסים אחרים לאחוי, במהלך טיפול

 העברה נגדית עשויה לתרום לקשר הטיפולי ולהבנת המטופל, אך אם אינה מעובדת, היא עלולה ליצור
 קרעים בברית ולהקשות על האחוי. בהרצאה זו אתאר המשגה של העברה נגדית באמצעות המודל

לחצו לרכישת כרטיסים

https://freudcenter.huji.ac.il/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8

