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רב שיח התייחסותי על פורצי דרך בטיפול האנליטי האישי והקבוצתי

עורך כנס בינלאומי

21-22/5/2015
הכנס יתקיים בתיכונט הקריה האקדמית,

רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב

אורחי הכבוד של הכנס: ד"ר רוברט גרוסמרק (ארה"ב)
                               ד"ר ארל הופר (אנגליה)

ד"ר רוברט גרוסמרק - פסיכואנליטיקאי, מטפל פרטני
 NYU וקבוצתי. פרופסור חבר בסגל הוראה ויועץ קליני באוניברסיטת

פרסם מאמרים רבים המשלבים תיאוריות התייחסותיות עם יחסי אובייקט, 
וכן היבטים חדשניים על המעבר בין הפסיכו אנליזה הגנדריאלית

של הפרט, אל עבר הטיפול בקבוצה כפי שמתואר בספרו האחרון 
"היחיד והרבים": הכולל שילוב גישות התייחסותיות בטיפול הקבוצתי.

 

ד"ר ארל הופר - פסיכואנליטיקאי, מבכירי האנליטיקאים
הקבוצתיים בעולם ומתלמידיו הבולטים של מייסד האנליזה

הקבוצתית ס.ה. פוקס. הופר פרסם מאמרים וספרים רבים, בעקר
סביב הנושא של הלא מודע החברתי, קבוצות גדולות, והדרך בה

שורשי הפתולוגיה נעוצים בחברה לא פחות מאשר בתוך
נפשו של היחיד.

"שני שבילים,
ואני, בעיניים פקוחות

בחרתי בשביל שהלכו בו פחות,
ובזאת נעוץ ההבדל"

*Robert  Frost
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"הפרדיגמה היא מסגרת שהקהילה המדעית מקבלת על עצמה והיא מתווה לקהילה את אופי המחקר, 
את תיחום הבעיות הרלוונטיות, את ההכללות את האמונות המטאפיזיות(המטאפסיכולוגיות)... קריסת פרדיגמה 

והחלפתה היא תהליך משברי שבעיקרו הוא סוציולוגי הדומה להמרת דת, ויש לו השפעה פסיכולוגית עמוקה על 
קהילת המדענים שבדרך כלל יש לה קושי עצום בויתור על הפרדיגמה השלטת... כך שיש לתאר את המדע כפעילות 

(Thomas Kuhn 1922-1996) קהילתית ולא רק כהתקדמות של יחידים...". תומאס קון
 

המכון לאנאליזה קבוצתית  עורך השנה כנס ייחודי במינו העוסק בנושא פריצות דרך טיפוליות, על ידי אנשים שלא 
חששו ללכת בדרך האחרת ותרמו רבות להתפתחות הטיפול האנליטי הפרטני והקבוצתי.

לכנס הוזמנו שני מרצים  בעלי שם עולמי בתרומתם הרבה והמשמעותית למקצוע האנליטי הפרטני והקבוצתי; 
דר' ארל הופר ודר' רוברט גרוסמרק אשר ירצו בכנס על תהליכים פורצי דרך, מודעים ובלתי מודעים, ועל השפעתם 

על הטיפול האנליטי הפרטני והקבוצתי. 

כמו כן ירצו בכנס אנשי מקצוע מבכירי המטפלים בישראל, על  נקודות מבט שונות בפריצות דרך בטיפול תוך הצגת 
מקרים טיפוליים בתחום החברתי בטיפול הפרטני ובטיפול הקבוצתי.

החזון שלאורו נפעל בכנס זה הוא להפוך למשך יומיים לקהילה חוקרת, שתחקור את הדרכים הסלולות 
(הפרדיגמות השולטות) בהן פעלה הקהילה הפסיכואנאליטית והאנליטית-קבוצתית, והדרכים האלטרנטיביות 

(הפרדיגמות החדשות) שסללו בפנינו חברי הקהילה, פורצי הדרך.

אנו מזמינים את משתתפי הכנס לספר לנו מנסיונם ולהתדיין עם המרצים על נקודות המבט האישי שלהם. 

בנוסף נתנסה כולנו בחווית ההשתתפות בקבוצות  "החלום החברתי" שתעסוקנה בחזון ובלא מודע החברתי 
של הכנס ושל החברה הישראלית.

מקווים לראותכם בכנס ומאחלים לכולנו הרבה עניין , העשרה הדדית, והנאה.
הוועדה המדעית: דר' פנינה רפפורט - יו"ר, דיאנה טופילסקי, יהושוע לביא, אליזבט רוטשילד. 

 

*Robert  Frost

עמיתות ועמיתים יקרים!

כיו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להתבוננות על חשיבה שונה, 
מתחדשת, מעזה ויצירתית בטיפול הפסיכואנליטי הקבוצתי והאישי.

כאנשי טיפול אנחנו מלווים את מטופלינו וקבוצותינו בחיפוש דרכים חדשות ליצירת שינויים קטנים כגדולים.
הצטרפו אלינו ליומיים של חשיבה מחודשת על פריצות דרך שהשפיעו ושינו את מהותה, 

עקרונותיה וגבולותיה של התפיסה הטיפולית הפסיכואנליטית ועל מה שעוד נכון לנו.

 
מרית יפה מילשטיין 

 יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

מה צפוי לנו בכנס?
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יום ה‘ 21/5/2015

תכנית הכנס:

14:00-14:30  דברי פתיחה
                 מרית יפה  מילשטיין, 

                 יו"ר מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית
                 ד"ר פנינה רפפורט,
                 יו"ר הועדה המדעית

14:30-15:15  הרצאת אורח- 
                  ד"ר ארל הופר 

 Some Crossroads and Turning Points          
  in Our Lives and in Our Work                        

15:15-15:35  דיון עם הקהל

15:35-16:10  הרצאה ד"ר אבי ברמן
Multiple Truths in Psychotherapy:                

           Beyond Elitism and Classes                           
16:10-16:30  דיון עם הקהל ושני המרצים

16:30-17:00  הפסקה

17:00-18:30  7 מושבים מקבילים של הרצאות וקבוצות דיון (לבחירה בעת ההרשמה) 

                  מנחי הקבוצות הבינוניות חברי המכון לאנליזה קבוצתית (לפי סדר הא"ב):
                       ליאת אריאל, נורית גורן, שולמית גלר, ברכה הדר, מישאל כירורג, אורנה מגד לוין, סוזי שושני.

    

אנקה דיטרוי : "כשפוקס פוגש את אוגדן"                                   .1
                    דיון בקבוצה בינונית

2. (שני מרצים) יעל דורון : הלא מודע החברתי: פריצת דרך בתפיסת הקשר בין הפרט לבין החברה

                      אפרת אבן צור : הלא מודע הישראלי והנכבה הפלסטינאית
                    דיון בקבוצה בינונית

עמי גופר פרגו : הריתמוס האנליטי המשותף - הקשר הטיפולי כריתמוס משותף מרפא:  .3
                         אסימטרי והדדי
                    דיון בקבוצה בינונית

4. מיכה וייס : האם יש מקום לדיאלוג אתי במפגש הפסיכואנליטי? 
                   קווי מתאר לעבודה טיפולית פסיכואנליטית במרחב האתי.

                    דיון בקבוצה בינונית

5. (שני מרצים) ליאת ורהפטיג ארן : חשיפה עצמית של ההעברה הנגדית של המטפל בטיפול אישי  
                                            בפציינטים המאובחנים כהפרעות אישיות

                 מיכאלה מעוז : הגוף הקבוצתי - המימד הלא מילולי של הקבוצה כשלם
                    דיון בקבוצה בינונית

6. יהושע לביא : מעבר לאדיפוס - אבני הדרך בשינוי הפרדיגמה הפרוידיאנית הבסיסית - 
                      פריצת דרך הרת  סכנות של ס.ה. פוקס בערוב ימיו

                    דיון בקבוצה בינונית

7. אסתר רפפורט : אינטגרציה בין התייחסותית לבין הדחפי ב"הרס כגורם התהוות" מאת
                          סבינה שפילריין .1912

                    דיון בקבוצה בינונית

18:30-19:15  ארוחת ערב

19:15-20:45  החלום החברתי: 2 קבוצות במקביל
                 בהנחיית 1. חני בירן ותמר אלעד

                           2. ד"ר גילה עופר וסמדר אשוח

20:45-22:00  מוסיקה ויין במפגש עם האחר 
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יום ו‘ 22/5/2015

תכנית הכנס:

08:30-09:30  הרצאת אורח - ד"ר רוברט גרוסמרק
 Narrating the Unsayable: Enactment, Repair                    

  and Creative Multiplicity in Individual                                 
 and Group Psychotherapy                                                   

09:30-09:45  דיון עם הקהל

09:45-10:40  הדגמת קבוצה טיפולית לפני הקהל ד"ר רובי פרידמן

10:40-11:00  דיון עם הקהל- 
                  ד"ר רוברט גרוסמרק וד"ר רובי פרידמן

11:00-11:30  הפסקה

11:30-12:50  שתי קבוצות גדולות מקבילות (המשך)

12:50-13:40  ארוחת צהרים

13:40-14:20  פאנל סיכום בהשתתפות המרצים ומנחי הכנס 

14:20-14:45  סיכום במליאה 

                                                
למשתתפי הכנס תהייה הזדמנות מיוחדת להשתתף בסדנאות הדרכה שתונחנה על ידי אורחי הכבוד של הכנס 

ד"ר רוברט גרוסמרק וד"ר ארל הופר 

סדנת קדם כנס (Pre Conference Workshop) בהנחיית ד"ר רוברט גרוסמרק     20.05
           בשעה 15:00-19:00

סדנה לאחר הכנס (Post Conference Workshop) בהנחיית ד"ר ארל הופר   25.05
           בשעה 16:00-20:00

משתתפי הסדנה יוכלו להציג תיאורי מקרה שיוצגו בעת הסדנה 
ויבחרו מראש על ידי המנחים

עלות ההשתתפות בסדנא: 220 ₪

הרשמה מוקדמת לכנס באתר הכנס:

בדבר פרטים נוספים, טל‘ מזכירות המכון לאנליזה קבוצתית: 07-65405124

    vaad@iiga.org.il :מייל

www.tixwise.co.il/iiga-the-road


