
אפלטון ובודהה על ספת הפסיכולוג 
השפעתן של הגישות הפילוסופיות 

הגדולות על החשיבה הטיפולית בת זמננו

יום ראשון
17/10/21

20:00-22:00

 II-ערב העיון המקוון השנתי ה
של מכון גל לפסיכותרפיה

הידע  מתחומי  אחד  הינה  הפילוסופיה  העשרים  המאה  של  מתחילתה  העיון  ערב  על 
העתיקים בתולדות החשיבה המודרנית, ששורשיה נטועים לפני למעלה מ-2500 שנה. הטיפול 
רעיונות  השנים  לאורך  שאב  העשרים,  המאה  של  מתחילתו  והתפתח  הלך  אשר  הפסיכולוגי, 
בטעות  להיתפס  עלולים  אלו  רעיונות  זאת,  עם  שונות.  פילוסופיות  מגישות  רבים  ועקרונות 

כבלתי נגישים וכבעלי רלוונטיות מועטה להבנה ולקידום של תהליכים טיפוליים מיטיבים.

יציג מפגש מסקרן בין שני תחומי הידע והעיסוק החשובים הללו – הפילוסופיה  ערב עיון זה 
במרכז  ביניהם.  ההדדית  ההפריה  את  להמחיש  במטרה   – מאידך  הפסיכולוגי  והטיפול  מחד, 

הערב שתי הרצאות מרתקות ובסיומו דיון פתוח עם הקהל בהשתתפות המרצים.

20:00-20:10    התכנסות ודברי פתיחה / ד"ר אנה גולדברט וד"ר אלעד ליבנה, מנהלי "מכון גל לפסיכותרפיה"

20:10-21:10    פילוסופיה וטיפול: להכניס את אפלטון ובודהה לקליניקה  / דני ליבר
בהרצאה נבדוק את השורשים ההיסטוריים בפילוסופיה הקשורים לעולם הטיפול, שהולכים אחורה עד יוון והודו העתיקות. נראה כיצד הכנסת הפילוסופיה 
לחדר הטיפולים יכולה לסייע רבות להרחבת תפיסות העולם של המטופל ובכך להעשיר את חייו ולא להיתקע או להיאחז בתפיסת עולם אחת מגבילה. במרכז 
רעיונות  על  הנשענת  לפסיכותרפיה  במוצהר  להפוך  בפילוסופיה  האקזיסטנציאליסטי  הזרם  של  הצורך  ה-19  במאה  לראשונה  נוצר  כיצד  נראה  ההרצאה 
פילוסופיים, זרם שמאמצע המאה ה-20 וביתר שאת ב-30 שנים האחרונות צובר תאוצה. הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית מצליחה לעמת את האדם עם 

שאלות קיומיות של משמעות, אותנטיות וחרדה, ולסייע לו בעידן חסר היציבות של ימינו. 

21:10-21:45    משמעות החיים: על התשתית הפילוסופית הלא-מודעת של הטיפול הנפשי / ד"ר גדעון לב
בהמשך להרצאתו של דני ליבר, שתציג את השורשים הפילוסופיים ההיסטוריים של הטיפול הנפשי ותבחן את הכלים שהפילוסופיה מציעה כדי לסייע לו, 

בהרצאה זו אביט על שאלה פילוסופית מרכזית, שאלת משמעות החיים, והקשר שלה לטיפול. 

שאלה זו אינה נחלתם של פילוסופים בלבד, אלא שאלה שכל אדם נשאל – וחייו הם הם המענה. אראה כי לאורך השנים התגבשו בתרבות המערב שלוש תשובות 
קליניות  דוגמאות  בכמה  נתבונן  טיפולית.  אסכולה  כל  של  הרעיוני  בבסיס  מודעת,  לא  בצורה  אם  אף  נמצאות,  אלו  ותשובות  לשאלה,  מקיפות  אך  כלליות 

הממחישות את ההבדלים העמוקים בין הגישות בכל הנוגע לשאלת המשמעות.

21:45-22:00    דיון פתוח בהשתתפות הקהל והמרצים

תוכנית הערב



ערב העיון יתקיים באמצעות תוכנת ה-Zoom והוא מיועד לקהילת אנשי 
המקצוע מתחומי הטיפול השונים וכן למתעניינים בנושא מהקהל הרחב.

עלות הערב: 80 ₪. 

היום יוקלט ולנרשמים תהיה אפשרות לצפות בו עד ה-31/10/21. 

https://tinyurl.com/xemadhx8 :להרשמה

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לשלוח מייל לכתובת: 
connect@gal therapy.com

על המרצים:

דני ליבר / עיתונאי ודוקומנטריסט
מתמחה  המדע.  של  ופילוסופיה  בהיסטוריה   M.A תואר  ובעל  דוקומנטרי  וצר  י

בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית. מרצה בפילוסופיה בנושאים המחברים בין הרעיונות 

המופשטים לבין יישומם בחיי היומיום, על ידי הרחבת התפיסות והשקפות העולם שלנו על 

המציאות.
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