
 

 לפסיכותרפיה של מכון מגיד ה"סובי ארגון פרט קבוצה - קאפ

 מזמינים ליום עיון ברוחה ולזכרה של ד"ר דורית שיקיירסקי

 

 הממשי של למדבר ברוכים הבאים
 

 8:30-16:00בין  2018במרץ  20-יום שלישי ה

 , תל אביב, נאות אפקה(3)קומה  7רח' קהילת סלוניקי 
 

 

 

תייחסה יא ההז"ל  דורית שיקיירסקי בהרצאה האחרונה שנשאה ד"ר

תיאר  סלבוי ז'יז'קבספטמבר בארצות הברית באופן בו  11-אירועי הל

 מתוך ראיית עולם ,ו 'ברוכים הבאים למדבר של הממשי'אותם בספר

פסיכואנליטית ברוחו של לאקאן השוזרת אותם כחלק בלתי נפרד 

    .מהקשר תרבותי וחברתי

 

ניסינו לשרטטו בקו התפר  –ומהאופן בו נבנה היום לזכרה ר כי הוא מעביר מרוחה של דורית של הספ פיוטיבחרנו בשמו ה

בין המציאות החמקמקה בין הממד האישי, הייחודי והפרטי לבין הכוחות החיצוניים: החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים. 

גבוה ונמוך, אקטואלי כמו תום. מונחים בה אנו פועלים לבין מגוון הכוחות המכתיבים אותה מבלי שאנו ערים להם עד 

תוך השתלחות בוטחת,  יםיחידהשל  אלו ואחרים נועדו לאפשר איסוף עדין של נימי נפשם –ופילוסופי, מדעי ופופולרי 

 עזה ויצירתית בחברה ובכוחות המניעים אותה.  

  

 ההייתכיוון שדורית ולהשתתף בו. לארגן אותו נהנית ניסינו לבנות יום עיון בהשראתה של דורית; כך שהיא הייתה 

התמקדנו בנושא של  ברוח טאוויסטוק,מנחה וחוקרת יחסי קבוצות בארגונים ובחברה דינאמית, בגישה  מטפלת פרטנית

תרבותי עליו אנו נשענים וממנו -פסיכותרפיה בת זמננו ובממדים השונים המפרים אותנו כמטפלים, המרחב החברתי

לנו הינה שהאופן שבו נאספים, נרקמים ומתהווים הסיפורים האישיים והמקצועיים שלנו המחשבה הבסיסית שניזונים. 

 היא אישית מאד, אך היא גם תלוית חברה, תרבות ומצב. 

 

 ארבעה חלקים:כולל היום 

 חלק א': הרצאות

 חלק ב': דברים לזכרה של דורית

 תחווייתיוסדנאות חלק ג': 

 חלק ד': מליאת סיכום וסיום

 

 ד"ר עינת אספלר רוזנבוים, עליתה תור, ד"ר תאיר כספי, יעל שרון: וי  של הכנסהיגהועדת 

 

  
  
  
 

ה
נז

רו
ב
 ,
ר
זנ

יי
ר
ן 

ד
 



 

 סדר היום –ברוכים הבאים למדבר של הממשי 

 התכנסות ורישום - 8:00

 

 

 פתיחההרצאות  – 8:30

 ורתעליתה מנחה : 

 פרופ' ז'וזה ברונר - יחסי הפנים של הנפש המודרנית - לחיות עם עצמי

 יעל חנין - ויןוג-של אורסולה להבעקבות 'המנושל', ספרה  -גירוש וקיר שנופל  מחשבות על מלחמות,

 

 

 הפסקה - 10:15

 

 

 של דורית דברים לזכרה - 10:45

 ישי, ד"ר מאיר ברגר, מרסלו מאואס-הודה יעקובבסקיי

 ד"ר עינת אספלר רוזנבוים - דורית-העברה בין

 

 הפסקה - 12:00

 

 

 בחירה מראש()על פי  סדנאות מקבילות  12:30

 דפנה בהט -ח אפק וה ברנהתנסות בקבוצה קט

 ד"ר ירון גילת, פרופ' אורי הדר -על טיפול תרופתי ברוח לאקאן 

 ידידה טורקניץ -ית הזמן בפסיכואנליזה ובקולנוע יחוו -' שמונה דקות מהשמש'       

 דן רייזנר, אמן - 'שיטת הברון מינכהאוזן'או  'מיצר ליצירה'

 עינת אספלר רוזנבוים יצי כץ, ד"ר -לתוכנו  בפתחנו חלון

 

 הפסקה 14:00

 

 

 דיון והתבוננות ,מליאת סיכום 14:15

 ד"ר משה ברגשטיין

 

 סיום 15:30

 

 בעמוד האחרון למטה  עכשיוכבר למעוניינים להבטיח את מקומם מומלץ להירשם 



 

 הרצאות

 פרופסור ז'וזה ברונר - יחסי הפנים של הנפש המודרנית -לחיות עם עצמי 

עוסקים לא רק במורכבות של היחסים שלנו עם אחרים. הם גם ממשיגים סוג אחר של יחסים, של כל ם יניהוגים מודר

ים מדיסציפלינות שונות עוסקים בריבוי יאחד/אחת עם עצמו/עצמה. הרצאה זו תעסוק בדרכים השונות בהן הוגים מודרנ

חיש את יחסי הפנים הבלתי נראים של הנפש שהם מניחים כגלום בתוך היחיד, ובדימויים שעוזרים להם להנכיח ולהמ

 המודרנית. 

 

 יעל חנין - גוין-'המנושל' של אורסולה להמחשבות על מלחמות, גירוש וקיר שנופל בעקבות ספרה 

חדר הטיפול הפסיכולוגי, הסגור והאינטימי מתקיים לעיתים בתוך מציאות חברתית ופוליטית סוערת וקשה. לא פעם 

 ם יחד עם המטופלים שלנו לאלימות החברתית והפוליטית שמתרחשת סביבנו.אנחנו המטפלים, חשופי

גוין "המנושל" ובעקבות עבודותיה של פרופ' יולנדה גמפל ומושג "הקיר שנופל -בהשראת ספרה של אורסולה לה

שני במסגרת הקלינית", אני שואלת מתוך החשיבה הפסיכואנליטית הקלאסית, האם ניתן לגשר על הסתירה הזו שבין 

שמתקיים בתוך החדר האינטימי הסגור בו יש הקשבה עדינה לעולמות הפנימיים, והשני שאופף אותנו העולמות: האחד 

בהרצאה זו אני מחפשת להבין מה קורה לנו כמטפלים במצבים של  מעצם היותנו חלק מהמציאות החברתית שסביבנו.

 והמטפל והמטופל חשופים לה גם יחד.אלימות חברתית שכמו מפילים את אחד מקירות חדר הטיפולים 

 

 עינת אספלר רוזנבוים ד"ר – העברה בין דורית

  ֲעַרָבה ּבֹוִכיָה ִהיא ַהָמְרָדנִית ָּבֵעִצים

ֵאינֹו ִמְשַתֵקף  יְָפיָּה הּוא ַהיִָחיד שֶׁ

    ָּבֲאַגם ַהַמְחִשיְך

 2014איריס קובליו,  

 

טקסטים תפיסות חברתיות, מגדריות, פוליטיות וכלכליות. לפסיכואנליזה  הממשק שביןאת בחנה הכירה ואהבה, דורית 

, שימשו אותה ספרי מדע בדיוני ושירהמקצועיים, פרסומות, פרסומי ממשלה כמו גם מוסדות הכשרה בפסיכותרפיה, 

כפי  –אלה  בדבריי אנסה לעמוד על מעט מהיבטים .באופן דומה לבחינת הקשר העמוק והמתמשך בין היחיד לבין תרבותו

 שהם מופיעים בתרבות המערבית בכלל ובפסיכותרפיה בפרט.



 

  חווייתיותסדנאות 

 דפנה בהט - התנסות בקבוצה קטנה ברוח אפק

המפגש יוקדש להתנסות בקבוצה קטנה ולעיבודה, תוך חיבור למושגים מרכזיים מהתיאוריה שמנחה את אפק )מודל יחסי 

התיאוריה הפסיכואנליטית מחד ועל תיאורית המערכות הפתוחות מאידך.  גישת יחסי קבוצות נשענת על קבוצות(.

הגישה נסמכת במידה רבה על כתביו של ביון בנוגע לקבוצות ומתבוננת על הקבוצה כשלם ועל התהליכים הלא מודעים 

 תפקידים שונים.ממלאים היחידים בקבוצה כיחידה שלמה, שבתוכה 

עבד במשותף את התהליכים שהתרחשו בקבוצה ונקשר את ת, ולאחר מכן נדקו 45נתנסה בקבוצה קטנה למשך ה בסדנ

 הדברים למושגים מרכזיים בתיאוריה.

 

 ר ירון גילת"דו פרופ' אורי הדר - טיפול תרופתי ברוח לאקאן

לעורר דיון בקהילת לא מה שחשבתם'. מטרתה היתה  -אקטיביות-דורית פרסמה סדרת מאמרים 'תרופות פסיכו

אקטיביות. דווקא מתוך -באמצעות הנגשת מידע בנוגע ליעילותן המוטלת בספק של התרופות הפסיכום הפסיכותרפיסטי

שזור חברתי ה-שתמכה בטיפולים תרופתיים על פי צורך, התנגדותה המנומקת מעוררת למחשבה על הפאן הכלכלי

 באבחנות הפסיכיאטריות ובטיפולים התרופתיים. 

סדרת המאמרים התכנים אליהם התייחסה ביסקור את  ת דורית שנים ארוכות,, פסיכולוג שהנחה אפרופ' אורי הדר

, פסיכיאטר, מנהל מרפאת המבוגרים בבית החולים אברבנל, ישתף בעמדתו לגבי הסכנות ד"ר ירון גילת. שפרסמה בנושא

ה את דורית ז"ל, הדר ואת ירון גילת כמו גם זו שאפיינ אוריוהצורך במתן טיפולים תרופתיים. התפיסה המאפיינת את 

אקטיביות כייצוגים משוערים של -הינה זו של לאקאן. במסגרתה, נתפסות האבחנות הפסיכיאטריות והתרופות הפסיכו

 המציאות שהקשר בינם לבינה מורכב וראוי להתייחסות מעמיקה.

 

'שמונה דקות מהשמש'
*

 ידידה טורקניץ - חווית הזמן בפסיכואנליזה ובקולנוע 

מהווה אחת זה העיסוק בממד  ם בנו וסביבנו אך לא תמיד אנחנו ערים לו או להשפעה שלו עלינו.מתקיי מד הזמןימ

מורכבים בין מטפל למטופל.  אזוריםנפשיים פחות נגישים ומהווה קרקע פורייה לחקר  אזוריםהדרכים להיות בקשר עם 

שלנו יהיו  קולנוע, שירה  כלי העבודה - באמצעים יצירתייםהזמן לחדד את תשומת הלב לממד  המטרת הסדנ

סטים פסיכואנליטיים. נאסוף את התחושות, הדימויים, הרגשות קנצפה בקטע מסרט, נקרא שירה וט. ופסיכואנליזה

שעולים בנו ונחזור שוב לצפייה. נחבר את האסוציאציות והחוויות העולות למושגי זמן שונים. נתייחס לפרדוקס היצירתי 

זה התמונה הבודדת לשל הזמן קולנועי ובין הזמן התחום של השעה לאינסופיות התהליך,  יןב - של הזמן הפסיכואנליטי

 רציפות הסרט.של 

 .חגית הרכביבהתבסס על שירה של * 

 

 דן רייזנרמודל יצירה פרי פיתוחו של האמן  –' שיטת הברון מינכהאוזן'או  'מיצר ליצירה'

שאלה זו משמשת  באחד ממסעותיו של הברון מינכהואוזן  נפל הברון לביצה עם סוסו. כיצד הצליח  לחלץ את עצמו?

 'מיצר ליצירההתהליך ' תהליכים יצירתיים?אמצעות ו בניכולים לחלץ את עצמאנו כיצד  -כנקודת הפתיחה לשאלה 

לוקחים בחלק  המקורות אלהפנימיים ולהבין כיצד יים האמן דן רייזנר על מנת לזהות את המקורות היצירתפותח על ידי 

על תהליך הפיתוח של השיטה וידגים באמצעות דוגמאות דן ישתף בסדנה  האמנות., של של החיים ,ביצירה הגדולה

הסדנה תשלב  מעבודותיו כיצד ניתן לתעל את היצר אל יצירה שעומדת עצמאית בעולם, במרחב הביתי או הציבורי.

 יצירה בהתבסס על שיטה זו ובהנחיית האמן.קצרה של המשתתפים ב בסופה התנסות

 

בפותחנו חלון לתוכנו
*

 רוזנבוים עינת אספלר ד"רו יצי כץ  - 

מרחב המקביל לזה הנוצר במסגרות אבל מסורתיות כמו 'שבעה' או 'סוכת מטרתנו לאפשר, גם אם מאוחר על ציר הזמן, 

ות, גישות פילוסופיות והחכמה המצויה בטקסי האבלות של דתות שונות, היכרות אישית, הבנות פסיכואנליטיאבלים'. 

אין  תנועה בין מרחבי הרשות של היחיד למרחבי הרשות של הרבים.בניסיון ליצור מרחב בו תתקיים כולם ישמשו אותנו 

פרננדו פסואה צורך בהיכרות מקדימה עם דורית לצורך השתתפות בקבוצה. בכוונתנו להתייחס לקבוצה ברוח משפטו של 

 .(נחת-ספר האי)מתוך  'אני מרווח בין מה שאני למה שאינני, בין מה שאני חולם לבין מה שהחיים עושים ממני'

 

 

 



 

 המשתתפים

 אורי הדר 

פרופסור לפסיכולוגיה במרכז האקדמי רופין ובגמלאות מאוניברסיטת תל אביב. הנחה את דורית בפסיכותרפיה במשך 

ית המוחית של מחוות ידיים ועיבוד שפה, כמו גם את הממשק שבין פסיכואנליזה ופעילות שנים רבות. חקר את התשת

 חברתית. 

 

 דן רייזנר

אביב. במשך פעילותו -חי ויוצר בתל .מתמחה באמנות חוצות בחללים עירוניים, ציבוריים ופרטיים .תחומי-פסל ואמן רב

ייחודו של רייזנר ביצירת פסלים  שראל ובעולם.ביסביבתיים כאמן, דן יצר והקים עד עתה חמישה עשר פסלים 

מרשימים חזותית ומודעים לסביבתם, המשלבים אסתטיקה עם רגישויות מודרניות. סגנונו מתאפיין בהכרה עמוקה 

 בחשיבות החלל כמרכיב עיצובי ופסליו נוצרים תוך חתירה להוספת משמעות יופי וייחודיות לסביבה בה הם מוצבים.

 

 דפנה בהט

מערכתית לקבוצות ולארגונים -לוגית קלינית מדריכה, יועצת לארגונים; מלמדת פסיכותרפיה וגישה פסיכואנליטיתפסיכו

 7אפק )עד ל  יושבת ראש  ות להעצמת הנשיות באמצעות ריקוד;במוסדות שונים, כולל ב'לגעת באפק', מנחה סדנא

 .(2018 במרץ

 

  רז'וזה ברונ

פרופסור מן של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. שם הוא גם מכהן כ להיסטוריה ופילוסופיה ראש מכון כהן

תחומי המחקר העיקריים שלו כוללים את  .מכון כהןשל פקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ושל המינוי משותף בהמניין 

לי שואה בגרמניה הקשר בין משפט, זיכרון וזהות, את התפתחות הזכות לאמת, ההיסטוריה של הפיצויים האישיים לניצו

וישראל, ההיסטוריה והפוליטיקה של הפסיכואנליזה, הפוליטיקה של שיח הטראומה, הסברים פסיכולוגיים של הנאציזם, 

 ונושאים מגוונים במחשבה פוליטית מודרנית ועכשווית.

 

 ידידה טורקניץ 

 ואנליזה וקולנוע.פסיכולוגית קלינית מדריכה, מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה, מרצה על פסיכ

 

  יהודה יעקובובסקי ישי

 קרוב משפחה של דורית ז"ל.

 

  יעל חנין

מצבים מנטלים 'ובמסלול  'קלייניאני'פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית הישראלית. מלמדת במסלול ה

ון שטיינר 'גספרו של  עורכת מדעית של. אביב-בלימודי המשך של בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל 'ראשונים

 ' שיצא בהוצאת תולעת ספרים.הגחה ממסתור נפשי - לראות ולהראות'

 

 יעל שרון

פסיכולוגית אחראית ביחידה להשמנת יתר בבית חולים איכילוב, יועצת ארגונית,  ויועצת ארגונית.רפואית פסיכולוגית 

 חברת אפק.. מנחת סדנאות בארגונים רפואיים

 

 יצחק )יצי( כץ

סוציאלי קליני. בוגר המסלול לבריאות הנפש באוניברסיטת שיקגו, בוגר המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה עובד 

, בעל הכשרה בסדנת יחסי קבוצות Chicago Center for Psychoanalysisהעברית, ובוגר בית ספר לפסיכותרפיה ב

. מטפל בקליניקה China American Psychoanalytic Alliance, חבר סגל ומרצה בILGPAמאונ' נורת'ווסטרן ו

 פרטית בירושלים ובאגודה להגנת הילד.

 

 

 



 
 ירון גילת  ד"ר

בוגר התכנית למתקדמים במרכז . אברבנאללבריאות הנפש על שם פסיכיאטר מומחה, מנהל מרפאת המבוגרים במרכז 

 .VIIIניברסיטת פריז תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באו ויניקוט ותלמיד ברשת הלאקאניאנית אשר פועלת

 

 ד"ר מאיר ברגר

, שם הכיר את דורית ז"ל בתקופת אברבנאלבמרכז לבריאות הנפש על שם  'שלווה'ניהל את מחלקת  פסיכיאטרכ

 . 'שיחות'סקירות ספרים מקצועיים בכתב העת כתב התמחותה ובשנים הראשונות להיותה מומחית במחלקה בניהולו. 

 

 מרסלו מאואס

 חבר של דורית ז"לר אפק.יועץ ארגוני, חב

 

  ד"ר משה ברגשטיין

רצה במסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את עובד סוציאלי ופסיכואנליטיקאי, חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל, מ

 חבר אפק. ביון' בבית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד, 

 

  רוזנבוים-ד"ר עינת אספלר

פסיכותרפיה של מכון מגיד. בעבר ניהלה את תכנית ההשלמה לפסיכולוגיה פסיכולוגית קלינית. מנהלת בית הספר ל

, בעבר קלינית באוניברסיטת תל אביב מרצה בחוג לפסיכולוגיה ובמחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת תל אביב

  בלסלי קולג' ובמסלול 'הבעה ויצירה' באוניברסיטת תל אביב.לימדה 

 

 עליתה תור

מנחת צוותים בארגונים,  , פסיכותרפיסטית ויועצת ארגונית בגישה הפסיכואנליטית מערכתית.עובדת סוציאלית קלינית

 חברת הנהלה  אפק.

 

 ד"ר תאיר כספי

מכון מגיד. חוקרת וכותבת אודות היבטים הקשורים  של פסיכולוגית קלינית מדריכה. מרצה בבית הספר לפסיכותרפיה

 '.כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן'קטורט שכותרתה בממשק בין פסיכואנליזה לשפה. כתבה עבודת דו

 

 יום העיוןלרישום 

 ₪ 185אורחים ₪  160חברי אפק, תלמידי ומורי מכון מגיד 

 

  כאןלחצו  –להרשמה ותשלום אונליין 
 

 

  כאןלחצו  –לבחירת סדנאות לאחר תשלום 
 

 

 

  כאןלחצו  –לשיחה עם נציג שירות 
 

 
 ז

 אנו ממליצים למעוניינים לשריין את מקומם להירשם כבר עתה

http://goo.gl/rND2LK
http://goo.gl/QHyTSP
http://lp6.me/XNO75

