
THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY NGO

 "אני ישנה
    וליבי ער"
בין כניעה להתמסרות במיניות

 יום העיון יתקיים ביום רביעי

27.10.2021
 בין השעות 9:00-15:00
במשכן אומנויות הבמה
 רחוב הפלמ"ח 2, רעננה

חנייה חינם בשפע 
 כניסה ליום העיון תותר

בהצגת תו ירוק בתוקף בלבד!

 יום העיון יעסוק בהיבטים
 מנוגדים ומשלימים שבין כניעה

לבין התמסרות, בתוך זוגיות מינית.
 האם במעשה האהבה אנו נעתרים?

 נכנעים? או מתמסרים?
האחד לגופו ולנפשו של השני.

<< להרשמה >>

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uA


"אני ישנה וליבי ער"
בין כניעה להתמסרות במיניות
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התכנסות ורישום 

דברי פתיחה 

התמסרות והעתרות, כניעה והשתלטות בזוגיות - דר' זיוה לויטה
בהרצאה אתבונן בדינמיקה הזוגית דרך המושגים כניעה והשתלטות, התמסרות והעתרות.

זוג מושתתים על מפגש מודע ולא מודע בין שניים. היחסים הזוגיים נעים  יחסים בין בני 
על הרצף שבין עזרה הדדית לבין פגיעה. ניתן להבין מעברים אלה ביחסים כביטויים של 

התנועות הלא־מודעות בין התמסרות והיעתרות לבין כניעה והשתלטות. 

טיפול זוגי יכול לתרום להעמקת התבוננות שאינה רודפנית על העצמי ועל בן הזוג, להכרת 
ויצירתיות,  תנועה  גמישות,  יותר  ביחסים  מתאפשרים  כך  המשותפות.  וההגנות  הפנטזיות 
"להביא את העצמי- האמיתי    - ולהתמסר  ואמפטיה, אפשרות להעתר  יותר הענות, אמון 

למקום שבו יש לו סיכוי להמצא" 

כניעה והתמסרות בהעברה הנגדית בטיפול זוגי ומיני– עינת נתן 
זוג מגיע לטיפול ומביא אתו חרדות והגנות, כמיהות ואכזבות. הם מבקשים מהמטפלת עזרה 
להיחלץ מדפוסי קשר מכאיבים ולופתים. הזוג מזמין אותה לריקוד של השפעה ומושפעות 
הדדית, שחלקו מתרחש במישור לא מודע ולא מילולי דרך השפעות גופניות-אפקטיביות 
ותהליכי תקשורת ראשוניים כמו הזדהות השלכתית. גם היא יכולה להרגיש נדחפת ונמשכת 
למלא שלל תפקידים, ליצור בריתות ולהשתתף ביריבויות. חוויה זו עלולה להיחוות כהכנעה 
בידי "שלישי משעבד" )אוגדן( המעוררת בושה, חוסר אונים או זעם. בתיאוריה התייחסותית 
דרך שיחזורים יכולים להתבטא חלקי עצמי ואובייקט מנותקים, המכילים מידע יקר על מהם 
והזוגי  ועוד. המטפלת נדרשת להתמסר למקצב האישי  עבור הזוג אהבה, שינאה, תשוקה 
המטלטל, להכיר בעומק מושפעותה והשפעתה ,כדי שתוכל להקשיב, לפענח ולהשיב את 

חומרי הנפש באופן מעוכל אל הזוג. 

הפסקת קפה

 כניעה והתמסרות מנקודת מבט אישית-פואטית –
ספוקן וורד )שירה מדוברת( – טל כהן 

שמלת מלח – מיכל ניר 
ההרצאה תפתח בסרט קצר ולאחריו תדון בשונות בין מיניות נכנעת, לבין מיניות מתמסרת. 
ובמיניות  נכנעת  נדון במיניות  אינטימיים.  מיניים, בתוך קשרים  אופנים לחיים  זאת כשני 

מתמסרת, דרך הייצוגים הפנימיים ודרך הקשרים הזוגיים של האדם. 

חווית הגבול בין השנייים כה עדינה, שבירה ומתעתעת. לשם כך נעזר בויניקוט, גנט, מקדוגל 
לעתים  מתחלפת  מינית,  התמסרות  מפני  והבהלה  ההשתוקקות  הכמיהה,  נוספים.  ושותפים 
בכניעה מטעה. זאת בגלל בהלה ארכאית מוטבעת בנו מפני הבלעות. נראה דרך דוגמאות כיצד 
דווקא הסימפטומים המיניים הופכים ל"שומרי הסף", יוצרים קו גבול בין כניעה לבין התמסרות, 
עוזרים בהבחנה ומסיעים לבני הזוג ולנו המטפלים להתחיל ולנווט את דרכינו. הסימפטומים 

המיניים משמשים כמגדלור בחשיכה בהבנת צרכי הכניעה ובמעבר לצרכי התמסרות.

הפסקה הכוללת ארוחת צהריים קלה. 

תוכנית היום 

קלינית,  עו”ס   – לויטה  זיוה  דר’ 
בטיפול  מוסמכת  ומדריכה  מטפלת 
משפחתי וזוגי. קליניקה פרטית. בעבר 
וזוגי.  מנהלת תחנות לטיפול משפחתי 
טיפול  על  ומרצה  מלמדת   מדריכה, 
בעיתונים  פרסמה  פסיכואנליטי.  זוגי 
ובינלאומיים  ישראליים  מקצועיים 
הזוגי  הטיפול  בתחום  מאמרים 

הפסיכואנליטי.

קלינית  פסיכולוגית  מ.א.,  נתן,  עינת 
זוגי  אישי,  בטיפול  עוסקת  מומחית; 
בפגיעה  לטיפול  קבוצה  מנחה  ומיני; 
מיניות  בנושא  מרצה  בילדות;  מינית 
בבר  מיני  לטיפול  בתוכנית  בטיפול 
אילן, בהשתלמויות של הפ"י ובביה"ס 

לפסיכותרפיה יישומים קליניים

ומדריכה  מטפלת   ,M.S.W  - ניר  מיכל 
ומשפחתי  זוגי  מיני,  לטיפול  מוסמכת 
וגופנית,  פסיכואנליטית  פסיכותרפיה- 
מיני,  לטיפול  בתכנית  ומרצה  מרכזת 

אוניברסיטת בר- אילן

מדוברת  שירה  אמנית  כהן,  טל 
ומבצעת  כותבת   ,)"spoken word"(
"פואטרי  בערבי  מקוריים  שירים 
סלאם" ברחבי הארץ. ייצגה את ישראל 
הבינלאומית  סלאם  הפואטרי  בתחרות 

בצרפת ב-2019.



14:00

"אומץ לב שליו": פחד והתמסרות בתהליך הטיפול המיני" – גבו וייס 
ההרצאה תתמקד בפיתוח איכויות של עוצמה פנימית, אומץ לב והיכולת לשמור על שקט 
הבודותרפיה  מתוך  טיפולית  גישה  ומינית.  אינטימית  לצמיחה  הטיפולית  בעבודה  פנימי 

והטיפול ממוקד חמלה. 

הטיפול המיני עוסק פעמים רבות בצורך להתמסר לתהליך המקרב אותנו למפגש עם תחושות 
להכנע  בלחץ  מלווה  זה  התקרבות  תהליך  מפחידים.  או  ומכאיבים  רגשות  ועם  גופניות 
לפחדים ולייאוש. כניעה למערכות ההגנה הקדומות שפיתחנו בעברנו, מערכות שנוצרו כדי 
להגן או לאפשר לנו לשרוד, אך פעמים רבות חוסמות צמיחה והתפתחות במרחב הבין אישי 

והאינטימי-מיני בשלבים מאוחרים יותר. 

בהרצאה נתבונן על תהליך זה, וננסה להתקרב אליו בהתנסויות קצרות, בעזרת מושגים מה- 
CFT מהבודותרפיה העוסקים בפיתוח איכויות פנימיות של "הלוחם השלו" ו"אומץ לב רגוע" 

למען צמיחה נפשית ותנועתית-גופנית. 

סיום יום העיון 
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ועדת היגוי – מיכל ניר וגלית פלדמן 

תוכנית היום 

טופס הרשמה

דמי השתתפות 

הרשמה במקום החל מהתאריך 11.10.21בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 10.10.21

₪210₪250₪300חבר/ת אגודה 

₪250₪290₪340אורח

ניתן לשלם ב- 2 תשלומים, בהמחאה/ות או כרטיס אשראי, באמצעות הדואר, הדוא”ל, הפקס או הטלפון.	 
ביטול השתתפות : 10% דמי ביטול ייגבו עד לתאריך 19.10.21 )יום שלישי(, החל מיום רביעי, 20.10.21 חיוב מלא. 	 

<< למעבר להרשמה אינטרנטית לחץ כאן >>

טופס הרשמה ליום עיון - “אני ישנה וליבי ער” - בין כניעה להתמסרות במיניות -  27.10.2021

לכבוד : האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
היצירה 11 א, ת.ד 2628 , רעננה 

 office@mishpaha.org.il ,09-7467065 :טל: 09-7467064, פקס

טלפון:  עיר מגורים:      שם משפחה ופרטי:                                

חבר אגודה : כן / לא )נא לסמן(  כתובת מייל:        

בכרטיס אשראי מסוג : ויזה / ישראכרט/ אמריקן אקספרס / דיינרס סה”כ לתשלום:        

תוקף:      ת.ז. של בעל הכרטיס:   מספר תשלומים: 1/2      מספרו:      

תאריך:     חתימה:           

גבו וייס -פסיכותרפיה וטיפול זוגי ממוקד 
מחבר  גופנית.  פסיכותרפיה  חמלה, 
הספר: בודותרפיה - היסודות המרפאים 

של אמנויות הלחימה

כניעה והתמסרות מנקודת מבט אישית-פואטית – ספוקן וורד )שירה מדוברת( – טל כהן

"אני ישנה וליבי ער"
בין כניעה להתמסרות במיניות

כניסה ליום העיון תותר בהצגת תו ירוק בתוקף בלבד!

https://secure.cardcom.solutions/e/x8uA
mailto:office@mishpaha.org.il

