
נפתחה  ההרשמה  לתכניות  מתקדמות  בפסיכותרפיה  פסיכואנליטית  –  שנה"ל  תשפ"ב  2021–2022

״המעשה הטיפולי בירושלים״

תכנית תלת־שנתית למטפלים מנוסים
בתכנית זו דגש ייחודי על המעשה הטיפולי והאופן בו התיאוריות הפסיכואנליטיות המגוונות באות לידי ביטוי בהיבטים שונים של הפרקטיקה הטיפולית. 

בין היתר ילמדו קליין וממשיכיה ויניקוט וממשיכיו והחשיבה ההתייחסותית. 
נעסוק בנושאים כגון: משמעות המסגרת הטיפולית, דקויות הקשר ההעברתי, אזורי נפש חסרי יצוג, כאב נפשי, חוויות של אובדן והיעדר, עבודה עם 

חלומות ועוד.

גליה אבישור-מזרחי, יהודית אזרד, דפנה איתן, ד״ר אילן אמיר, ד״ר עפרה אשל, ד״ר מומי ביינארט, מתי בן־צור,  סגל המורים והמדריכים הקבוצתיים: 
ד״ר משה ברגשטיין, יעל ברוך, רתם ברונו, ד״ר מרינה ברנע, נגה בדנס, אריה גרין, נעה הס, רותי ויינברג, גילה חורש, יעל חנין, ד״ר שלומית כהן, שרה 
מוזס, אליאורה סורוקה-קולקה, ג׳ראר פולבר, אורי פליישמן, ד״ר יהודה פרנקל, רוית פרנקל-נוטקביץ׳, ליה קוך-סטולוב, שרה קולקר, יעל שביד, ד״ר 

שרון שטרית. 

  ●  הלימודים בירושלים במכון הפסיכואנליטי, רח׳ ד׳ישראלי 13 בימי ד' בין השעות  18:00–21:30  ●

״המעשה הטיפולי בתל־אביב״

תכנית תלת־שנתית למטפלים מנוסים
ייחודיותה של התכנית טמונה באפשרות להעמיק וללמוד פיתוחים נוספים של המודלים הפסיכואנליטיים המרכזיים וכן – להכיר את העושר שבמפגש 
היצירתי ביניהם (בין היתר יילמדו ממשיכיה של קליין, תיאורטיקנים מפסיכולוגית האמצע הבריטית, ביון וממשיכיו, תיאורטיקנים של העצמי, מצבים 
מנטליים ראשוניים, החשיבה ההתייחסותית והפסיכואנליזה הצרפתית). זאת – מתוך אמונה שהדבר יסייע ללומדים לגבש את זהותם המקצועית 

כמטפלים באוריינטציה פסיכואנליטית ולזקק את הקול הייחודי שלהם. 

סגל המורים והמדריכים הקבוצתיים: נעה אייל, ד"ר שלמה ביינארט, ד"ר הילית אראל-ברודסקי, ד"ר יעל דשא, תמי דרור-שיבר, סנדרה הלוי, חנן הלר, 
רותי ויינברג, רותי זכרין, ניצה חזן, אורלי חסון-כץ, מיכל טלבי-אברבנאל, ענת טלרנט, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר חזי כהן, ד"ר עפרה כהן-פריד, אירנה מלניק, 
ליהי נוי-ניצן, יעל סמואל, מיכל עוזיאלי, אירית ערב, דפנה ערן, רעיה פינקלשטיין, מיכל ריק, הדס רייזפלד-עינת, רות שגיא, סמדר שטיינבוק, ד"ר שרון 

שטרית, טל שריר-וולפה. 

 ●  הלימודים  בתל־אביב, בבית החברה הפסיכואנליטית, רח' קרליבך 23, בימי ה' בין השעות  9:30–14:45 �   

פרטים נוספים באתר החברה הפסיכואנליטית בישראל.

פרטים נוספים באתר החברה הפסיכואנליטית בישראל.


