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תודעה פסיכואנליטית זוגית
דינמיקה זוגית והמפגש הטיפולי
לאור תיאורית יחסי-אובייקט הבריטית ומודל טוויסטוק.
הסמינר מיועד למטפלים זוגיים
בהנחיית גב' קרן שפירא* ,פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית זוגית
כל מטפל זוגי מנוסה יודע שטיפול זוגי הוא כניסה והצטרפות לתוך המרחב הזוגי המרובד והרגיש .מודעות טיפולית ,אתית
ורגשית מחייבת את המטפל הזוגי לשאת מגוון רחב של רגשות קשים כגון מבוכה קיצונית וטשטוש ,דחיה וייאוש ,תוקפנות
וניכור.המטפל ,בבואו להכיל את הקונפליקט (סמוי מעין כגלוי כשמש) נדרש לבסס בתוכו ’תודעה זוגית‘ המספקת לזוג
מצע חדש להתבוננות על היחסים ,ומרחב בטוח שבתוכו ניתן יהיה לבטא בהדרגה אמת רגשית ,משאלות וצרכים .אלו
יובילו ליכולת מתפתחת להבין ”מה קורה לי ולנו בתוך הקשר“ ולהתחיל ולחולל שינוי הן בתפיסת היחסים המופנמת והן
בתפיסות התוך-אישיות בתוך הקשר.
מטרת הסמינר היא להציע למטפל הזוגי המנוסה הכרות מעמיקה עם הגישה והמודל הטיפולי הייחודיים שפותחו
במרפאת טוויסטוק המציעים אופן חשיבה פסיכואנליטית אודות הזוג ואודות התהליך הטיפולי.
הסמינר בנוי מקריאת מאמרים ופרקי תיאוריה ,עיבוד המשגה תיאורטית וחיבור לחומר הקליני שיביאו המשתתפים.
בסמינר נתייחס למושגים מרכזיים בתיאוריית “יחסי אובייקט  -האסכולה הבריטית” כגון :פנטזיה לא מודעת ,הזדהות
השלכתית ,הכלה ,העברה ,העברה נגדית ,הדרמה האדיפלית ועוד ,בכדי לבסס את השפה הייחודית ולהכיר את עמודי
התווך של הגישה הטיפולית :התאמה זוגית ,תודעה זוגית ,אמונות ופנטזיות משותפות לא מודעות ,סוגים של יחסי
אובייקט זוגיים ,אינטימיות ,עמדה שלישית ,מרחב משותף והזוג היצירתי.
בחלק הראשון יערך סמינר תיאורטי ובחלק השני סמינר קליני  -בכל מפגש יוצג מקרה של אחד המשתתפים להדרכה
קבוצתית.

 12מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים בין השעות 12:15-9:00
החל מ 29/10/19
להלן מועדי המפגשים:
19/5 ;5/5 ;21/4 ;31/3 ;17/3 ;3/3 ;21/1 ;7/1/20 ;10/12 ;26/11 ;12/11;29/10
במרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה

עלות  ₪ 2700לכול המפגשים
לפרטים והרשמה :המרכז הקליני הבין-תחומי
טלפון 04-8288622/3 :דוא"לicc@univ.haifa.ac.il :
קרן שפירא,פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית זוגית ,בוגרת מורשית מכון טוויסטוק ומוסמכת ( )MAע"י אוניברסיטת מזרח לונדון .בעלת ניסיון מגוון
בהוראה ובהדרכה בפסיכולוגיה של היחסים ,התפתחות נפשית וקבוצות ,מרצה באוניברסיטת חיפה ,במכללות ,ובארגונים נוספים.

פקסFax: 972-4-8288-621 :

הר הכרמל ,חיפה 31905 Mount Carmel, Haifa | 31905
דוא"לE-mail: icc@univ.haifa.ac.il :
אתרWeb: icc.haifa.ac.il :

טל' Phone: 972-4-8288-622/3 :

