
ISPS-ISRAEL הכנס הבינלאומי השני של

בשיתוף עם: מרכז זיגמונד פרויד לחקר פסיכואנליטי, האוניברסיטה העברית 
ועמותת "לכל נפש": פסיכותרפיה פסיכואנליטית במרפאות הציבוריות

פסיכוזה ופסיכואנליזה: "זמן שיגעון”

התכנסות והרשמה8:30-9:00

מושב I: הרצאת אורח: התערבות מוקדמת ]אולם 10, באנגלית[

יו”ר ומתדיין: פרופ’ דני קורן, אוניברסיטת חיפה9:00-10:30
 מרצה אורח: פרופ’ בנט רוזנבאום, החברה הפסיכואנליטית הדנית, אוניברסיטת קופנהגן, דנמרק

  Time Matters: the Case of Early Intervention

הפסקת קפה10:30-11:00

מושב II: מושבים מקבילים

פסיכותרפיה אינטנסיבית וממושכת בגישה פסיכואנליטית )אולם 10, בעברית(11:00-12:30
יו”ר ומתדיין: דר’ הנרי שור, החברה הפסיכואנליטית בישראל, מרכז לבריאות הנפש “אברבנאל”, 

אוניברסיטת תל-אביב
דר’ אילן אמיר 

היחידה לפסיכותרפיה אינטנסיבית וממושכת בגישה פסיכואנליטית
פרופ’ גבי שפלר

לפני תוך כדי - אחרי: ממצאים ראשוניים של מחקר תוצאה במהלך פסיכותרפיה אינטנסיבית במסגרת היחידה
גב’ דלית דורון, היחידה לפסיכותרפיה אינטנסיבית, מרכז לבריאות הנפש “אברבנאל”

תיאור טיפול אינטנסיבי בגישה פסיכואנליטית

טיפול במחלקה הסגורה )אולם 50, באנגלית/עברית(11:00-12:30
יו”ר ומתדיינת: גב’ ריטה קוטיק, מרכז לבריאות הנפש כפר-שאול

פרופ’ קריסטוף סקוזה, אוניברסיטת HESAV, לוזאן, שוויץ
מר ריימונד פאנצ’וד, בית החולים הפסיכיאטרי נאנט, שוויץ

 Cold Wet Packs: towards Equilibrium between ‘Diachronicity’ and ‘Episodicity’ in the Institutional

Treatment of Psychosis

גב’ נעה גיא, מרכז לבריאות הנפש “מזרע”
מגע נפשי בעולם ללא סמלים: קריסת המרחב והזמן - טיפול דינאמי בתוך עולם המחלקה הסגורה האקוטית

הפסקת צהריים12:30-13:30

מושב III: 3 מושבים מקבילים

פסיכוזה בראי החברה )אולם 10, באנגלית(13:30-15:00
יו”ר: גב’ יעל סמואל, החברה הפסיכואנליטית בישראל 

מתדיינים: פרופ’ פרנסואז דבואן, פרופ’ ז’אן-מקס גודלייר
מר אילון שומרון-אתר, אוניברסיטת אדלפי, ניו-יורק

 Psychosis in Waves: A Genealogy of the Anti-Psychiatric Movement

מר ליאור בירן, מרכז לבריאות הנפש “שלוותה”
Do We Know what We Did Last Summer? The Israeli Social Justice Protest as an Act of Healing

משפחה בהפרעה )אולם 50, בעברית(13:30-15:00
יו”ר ומתדיינת: גב’ ענת שלו, מית”ל, המרכז לבריאות הנפש באר שבע  

גב’ סיון צמח, גב’ ענת שמואלי, מכון שקד לפסיכולוגיה
ניכור הורי מנקודת מבט פסיכואנליטית - התערבות בדיאדה פסיכוטית

מר נעם ישראלי, מכון שינוי, הרצליה
שילוב טיפול משפחתי במקרה של פסיכוזה

פרויד ופסיכוזה בהתבוננות נוספת: האל-ביתי ומקרה שרבר )בעברית/אנגלית(13:30-15:00
יו”ר ומתדיין: פרופ’ פסח ליכטנברג, מרכז לבריאות הנפש “הרצוג”, האוניברסיטה העברית בירושלים

דר’ יניב ספינזי, מרכז לבריאות הנפש “שלוותה”
“להיות באל-ביתי” -עיון חוזר במושג האל-ביתי במרחב הקולנועי ובמרחב הטיפולי במחלקה הסגורה

דר’ שמואל חזנוביץ, האגודה לפסיכואנליזה התייחסותית, הקבוצה הירושלמית לחקר הפסיכוזה במכון ון ליר
 Schreber’s Psychosis Revisited: A Look into the Function of Passion in the Emergence of Psychosis

הפסקת קפה15:00-15:30

מושב IV: פסיכוזה ופסיכואנליזה: עבר, הווה ועתיד - פאנל מסכם ודיון פתוח עם הקהל ]אולם 10, באנגלית/עברית[

יו”ר: פרופ’ גבי שפלר15:30-17:00
מרצה אורחת: פרופ’ אן-לואיז סילבר, בית הספר לפסיכיאטריה וושינגטון, המכון הפסיכואנליטי וושינגטון, ארה”ב

  Are We the Last of the Dinosaurs?: Psychodynamic Treatment of Psychosis in the US

מר יאיר צבעוני, רשת לאקאניאנית, המרכז לבריאות הנפש באר-יעקב
זמן למהפכה מדעית - ולשיח פסיכואנליטי

יום ב’, 23.12.2013יום א' 22.12.2013

הוועדה המארגנת: דר' רננה אלרן , דר' אורנה אופיר, גב' אורנה וסרמן, מר יאיר צבעוני, גב' ריטה קוטיק, פרופ' גבי שפלר

התכנסות והרשמה8:30-9:00

ברכות:9:00-9:20
ISPS ,דר’ אורנה אופיר ‡

‡ פרופ’ גבי שפלר, מרכז פרויד, האוניברסיטה העברית בירושלים, החברה הפסיכואנליטית בישראל
‡ גב’ יעל סמואל, עמותת “לכל נפש”, החברה הפסיכואנליטית בישראל

‡ פרופ’ רפי קרסו, ראש החוג לפסיכולוגיה, המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון

מושב I: הרצאת אורח: פסיכואנליזה של פסיכוזה והיסטוריה )אולם 10, באנגלית(

יו”ר ומתדיין: דר’ אילן טרבס, החברה הפסיכואנליטית בישראל, מרכז לבריאות הנפש “שלוותה”9:20-11:00
)EHESS( מרצים אורחים: פרופ’ פרנסואז דבואן, פרופ’ ז’אן-מקס גודילייר, המכון ללימודים מתקדמים במדעי החברה בפאריס

The Psychoanalysis of Psychosis at the Crossroad of a Particular Story and of History

הפסקת קפה11:00-11:30

מושב II: מושבים מקבילים

סופיות ואינסופיות )אולם 10, בעברית(11:30-13:00
יו”ר ומתדיינת: גב’ אורנה וסרמן, החברה הפסיכואנליטית בישראל, אוניברסיטת תל-אביב

דר’ ציפי פרי, הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית החדשה, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, 
בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

הלא-מודע אינו מכיר במוות - התנועה אל עבר האינסוף בפסיכוזה ובנוירוזה
דר’ אסף טריפטו, גב’ חווה קפלן, החטיבה הפסיכיאטרית בית החולים תל-השומר 

חוויות שנחוו ללא מימד של זמן, ימשכו בזמן לתמיד

פסיכוזה ואתיקה, הפילוסופיה הראשונית )אולם 50, באנגלית(11:30-13:00
יו”ר ומתדיין: דר’ הדר פורת, GIEP, המרכז לבריאות הנפש מגידו

דר’ אורנה אופיר, מכון להכשרה ומחקר פסיכואנליטי, המכון להיסטוריה של הפסיכיאטריה, וויל-קורנל, ניו יורק
 The Widened Envelope - Expanding the Hospitable Scope of Psychoanalysis

in Theory and in Institutional Practice

גב’ ליאת שליט כהן, מכון “גרין” ומרכז “בית אחד”
The Paranoid’s Say on the Ethics of Psychoanalysis

הפסקת צהריים13:00-14:00

מושב III: מושבים מקבילים

הפחד מהתמוטטות )אולם 10, בעברית(14:00-15:15
יו”ר ומתדיין: מר יאיר צבעוני, רשת לאקאניאנית, מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב

דר’ אילן אמיר, החברה הפסיכואנליטית בישראל, עמותת “לכל נפש”, היחידה לפסיכותרפיה אינטנסיבית 
להיות עם פחד מהתמוטטות

הביטוי הפסיכוסומטי )אולם 50, בעברית(14:00-15:15
יו”ר ומתדיינת: דר’ אורנה אופיר

דר’ דנה אמיר, החברה הפסיכואנליטית בישראל, אוניברסיטת חיפה
בחילה כסירוב לשפת אם: הביטוי הפסיכוסומטי המטפורי, המטונימי והפסיכוטי

הפסקת קפה15:15-15:45

מושב IV: דיון על טיפול בקבוצות קטנות )חלוקה ל-9 כיתות קטנות של עד 30 איש(

< קבוצה 1 – לכיוון “לא הכל” של ההתענגות הנשית - גישה לאקאניאנית. 15:45-17:30
aמציגה: גב’ שרי אדלשטיין. מתדיין: מר שלמה ליבר, פרוייקט דור

< קבוצה 2 - כיצד טיפול בגישה פסיכואנליטית יכול לעצור הידרדרות פסיכוטית בגיל ההתבגרות. 
מציג: מר איתן דנגור, שרות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי בהרצליה )התוכנית לאיתור וטיפול במתבגרים בסיכון 

לפסיכוזה(, המרפאה לבריאות הנפש בראשל”צ. מתדיינת: דר’ תלי קאופמן, מכון סאמיט.
< קבוצה 3 - להרגיש מוחש ומקום להיות מונח - גישה פסיכואנליטית. 

מציגה: דר’ שלומית קרן, מרכז לבריאות הנפש “שלוותה”. מתדיין: מר ליונל קסטל, מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב. 
 .CBT-קבוצה 4 – “שתי דרכים נפרדו ביער עבות”- זוויות משלימות: גישה דינאמית ו >

מציגה: דר’ דינה ויגלין, מרכז לבריאות הנפש רמת-חן. מתדיין: פרופ’ גבי שפלר, החברה הפסיכואנליטית 
בישראל, מרכז לבריאות הנפש “הרצוג”, האוניברסיטה העברית בירושלים.   

< קבוצה 5 – דן רפא - האחר שלא קיים - סימן שאלה - גישה לאקאניאנית. 
מציגה: גב’ טל שברו, מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב. מתדיינת: דר’ ליליאנה זינגר, מרכז לבריאות הנפש 

“שלוותה”, רשת לאקאניאנית.
< קבוצה 6 – טיפול בהבעה ויצירה. 

מציגות: גב’ אילנית וול: האם אני הייתי פה פעם? טיפול באומנות כדרך ליצירת רצף, המשכיות ומשמעות; 
גב’ סופי דביר:  מעגל השיגעון. החטיבה הפסיכיאטרית בית חולים תל-השומר. מתדיינות: גב’ לילי סגלוביץ, 

גב’ אפרת שמגר, מרכז לבריאות הנפש “שלוותה”. 
< קבוצה 7 – מחשבות על התערבות - נקודת מבט סובייקטיבית. 

מציג: מר שאול להב. מתדיינת: גב’ אורנה וסרמן, החברה הפסיכואנליטית בישראל, אוניברסיטת תל-אביב.
< קבוצה 8 - קטטוניה כעמדה נפשית - גישה פסיכואנליטית )באנגלית(. 

מציגה: גב’ עפרה שלו. מתדיין: פרופ’ בנט רוזנבאום.
< קבוצה A Memory of 24 Hours – 9 - טיפול דינאמי )באנגלית( 

מציגה: דר’ רננה אלרן, מרכז לבריאות הנפש “אברבנאל”. מתדיינת: פרופ’ אן-לואיז סילבר.

22-23 בדצמבר 2013  |  קמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון

s
האיגוד הישראלי לקידום טיפול פסיכולוגי 

בסכיזופרניה ובפסיכוזות אחרות
פסיכותרפיה פסיכואנליטית 

במרפאות הציבוריות
מרכז זיגמונד לחקר פסיכואנליטי
החוג לפסיכולוגיההאוניברסיטה העברית בירושלים


