המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
כפר שאול-איתנים

'שיחת הכפר'

פסוק את הזרם האדיר
"אין בכוחי לסגור בתוך
של החיים ,את אין סוף הצורות ,את התמורות הבלתי פוסקות .הזרם האין סופי מפוצץ את המילים
ומתפרץ בהמולה מכל העברים.1"...

הפירוש בפסיכוזה
"אנו צריכים ללמוד מהסובייקט הפסיכוטי כיצד הוא מצליח לא לחשוב על כלום ,כיצד הוא מצליח
להביא את השקט ,ולהיות מסוגלים אנו עצמנו לדעת כיצד אנו יכולים לעזור לו להביא ,להפעיל ,את
החתך .לחתוך בשטף המסמנים ,כלומר להחזיק ביחד ,להשיג את ה"זהו זה".2
ימי חמישי 13.30-14.45
המפגשים יתקיימו בבית החולים "כפר שאול" ,באחריות ציפי פרי ובשיתוף עם ד"ר סרגי רסקין מנהל
המחלקה הסגורה .בכל מפגש יתקיים ראיון חולה ,ולאחריו נפתח את המפגש לשיחה ודיון בין משתתפים.
מפגש ראשון  : 28.11.19ראיון חולה  :ד"ר סרגי רסקין.
מפגש שני  : 9.1.20ראיון חולה  :דפנה עמית סלבסט ,פרוייקט דור .a
מפגש שלישי  : 20.2.20ראיון חולה  :ד"ר סרגי רסקין.
מפגש רביעי  : 2.4.20ראיון חולה  :דפנה עמית סלבסט ,פרוייקט דור .a
מפגש חמישי  : 21.5.20עבודות משתתפים.

 1זלדה ,פרידה .מתוך :ציפור אחוזת קסם ,2014 ,תמונה :ויליאם טרנר.1842 ,סופת שלג .כפוף לזכויות יוצרים.
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סמינר בכפר
הפירוש בפסיכוזה  :פרויד עם לאקאן
ימי חמישי 15.00-16.30
הסמינר ,יתקיים השנה ,תחת הכותרת של 'הפירוש בפסיכוזה' ,באחריות של דפנה עמית סלבסט ,ציפי פרי
וליאת שליט.
בהרצאה שנתן אריק לוראן בסיומו של הכנס האנגלופוני בפריס בשנת  ,2009הרצאה שתומללה והובאה
מאוחר יותר לדפוס תחת השם 'הפירוש האורדינרי' הוא כותב כי כאשר מאמרו של ז'אק אלן מילר על
הפירוש התפרסם בארגנטינה בתוך אסופה ,הוא קרא לו "אם כך ששש…".3
מתוך נקודת המוצא המניחה כי הפסיכוזה קשורה ,בין השאר ,ברעש בלתי פוסק ,ננסה לעמוד על האופן
הייחודי של הפירוש בפסיכוזה .מה זה אומר לפרש עם "הכיוון לאופק אל מקום שיש בו מספיק שקט,
שלא יתרחשו לא השרשור האין הסופי ולא הפרשנות הקפואה".

"...אנו מכוונים לאופק עם אפקט של שקט ,של השהייה ,של התייצבות .אכן קורה לעיתים ,עם
סובייקטים פסיכוטיים ,שהפגישה היא רגע של השהייה ,של שקט ,של לא לחשוב על כלום .קולגה
העיד על אופן של פגישה מגבילה לסובייקט פסיכוטי ,אשר בפגישה ,אינו אומר לו כלום ,מתיישב
ולא אומר כלום .לאחר זמן מה האנליטיקאי מוביל אותו בטקסיות לדלת ,והסובייקט אומר :טוב ,זו
הייתה פגישה טובה היום .זהו מקרה קיצוני ,מעבר לגבול .סובייקט זה נתון בעבודה על פרודוקציה,
הפקה ,חשובה ,אך במהלך הפגישה יש רגע שהוא אינו חושב על כלום ,רגע בו הוא אינו אומר כלום
וזה מה שמפגיש אותו עם הפונקציה של ההשהייה .זהו הרגע שלו ,במהלך היום ,של לא לחשוב על
מאומה בסמוך למסמן אדון .מכשיר כה מוזר זה נותן את הרעיון שהפירוש הלאקאניאני צריך לכוון
לשתיקה ,צריך להכיל את

השתיקה"4.

Jacques Alain Miller “Entonces Sssh…”, Minilibro, Eolia Barcelona Buenos 3
Aires, 1996
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תנאי השתתפות:
ההשתתפות בפעילות מתקיימת בשני מסלולים :
 .1השתתפות במפגשי ראיון חולה ,ללא תשלום.
 .2השתתפות במפגשי ראיון חולה והסמינר ,בתשלום של  500שח' עבור חמשת המפגשים .עבור
משתתפים מתוכנית הלימודים המלאה של פרוייקט דור  aהשנה ,התשלום  250שח' ,לעובדי המרכז
הירושלמי  125שח' .להרשמה לסמינר מוזמנים לפנות במייל חוזר.
למשתתפים חדשים בתוכנית ,בשני המסלולים ,נדרשת פגישה מקדימה .לתיאום מוזמנים לפנות במייל
חוזר.
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