
התוכנית לפסיכותרפיה והחוג לספרות 
של אוניברסיטת תל אביב 

שמחים ונרגשים להזמין אתכםן לכנס 
הבינתחומי השנתי

הכנס יתקיים באוניברסיטת תל אביב
ביום ראשון 26/12 בין השעות 20:00-22:00

באולם לולה בבניין הפקולטה לרפואה  

וביום שני 27/12 בין השעות 10:00-15:00
באולם בר שירה, ליד הפקולטה למדעי החברה 

"הפרעת שפה"

 

הכניסה חופשית, בכפוף להרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי.

הכניסה לאוניברסיטה בכפוף לתנאי התו הירוק

במקרה שאולם לולה יהיה מלא, תתאפשר צפייה
על מסך באולם סמוך.

להרשמה

https://forms.gle/CyiUWUdzVdKtr1KE7


הרצאה: הפרעה מתמשכת: על ׳אפקט וולך׳ בשירה הישראלית- ד"ר דנה אולמרט - החוג לספרות

 דיון: פרופ' אורי הדר - התכנית לפסיכותרפיה

מושב שני - 11:30-12:45 ספרות - פסיכואנליזה - שיחה

יו"ר - ד"ר שלומית ידלין גדות

12:45-13:20 הפסקת צהריים

מופע פואטי-מוזיקלי של המשוררת נעם פרתום - אי אפשר לכתוב ספרות אלא מתוך השיטפון

האם שפת הטרנסגנדר.ית מותחת את גבולות מגרש המשחקים הפסיכואנליטי? - מיכל עמיצור גמליאל -

התכנית לפסיכותרפיה 

יֹות חתומים לרווחה – לדבר את גוף האישה/חיה בסיפורת מטמורפוזה - מאיה שבלבו - החוג לספרות   ּפִ

נאמנות למקור כהפרעת שפה – קריאה ב"שולי הספר" מאת מיכל בן נפתלי - ענבל קליינר - התכנית

לפסיכותרפיה 

גלידת שוקולד בספלים קרמיים זעירים: איך פורעים החשקים את שפת התשוקה - מעין גולדמן - החוג

לספרות

 דיון עם הקהל

מושב שלישי - 13:20-15:00 - פרפורמנס ו"קצרים" 

יו"ר - פרופ' עירן דורפמן

הרצאה: God save me from A Therapy that is going well" (Sullivan)": פסיכואנליזה כתיאוריה של  

דיון: פרופ' איריס מילנר - החוג לספרות

יום שני בבוקר 27.12.21

מושב ראשון - 10:00-11:15 פסיכואנליזה - ספרות - שיחה

יו"ר - ד"ר חגי מעוז

           

ברכות - פרופ' עירן דורפמן 

הרצאה: שפת הנקמה, שפת החנינה, שפת הסליחה - פרופ' דנה אמיר
הרצאה: זה לא מבטא זר, זה פגם דיבור (בשילוב קטעים מוזיקליים) - ד"ר מיכל ספיר

יום ראשון בערב 26.12.21 

20:00-22:00

יו"ר - פרופ' גלילי שחר

                    ד"ר מירב רוט

שיבוש - ד"ר אפי זיו - התכנית לפסיכותרפיה


