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למערכת הגיעו 

	 EYTAN BACHAR AND ANALU VERBIN
Psychodynamic Self Psychology

In the Treatment of Anorexia  
and Bulimia

New York and London: Routledge, 2021, pp. 216.

הספר נכתב ונערך על־ידי פרופ׳ איתן בכר, הפסיכולוג הראשי 
של המרכז האוניברסיטאי הרפואי של הדסה בירושלים, פרופ׳ 
ויו״ר  ירושלים,  במחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, 
קודם של האיגוד הישראלי להפרעות אכילה; וד״ר אנלּו ֶוורבין, 
בוועד  חברה  שהיתה  בתל־אביב,  העובדת  קלינית  פסיכולוגית 

המנהל של האיגוד הישראלי להפרעות אכילה 
הספר מבוסס על ספר קודם שפורסם בעברית על־ידי פרופ׳ 
בכר והוא תורגם לאנגלית, נערך ועודכן על־ידי ד״ר וורבין  הוא 

20 שנות מחקר בהפרעות אכילה  מסתמך גם על 
חלקו הראשון מציג את התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי 
ואת אופן ההבנה והיישום שלה להפרעות אכילה, ודרך הטיפול 
16 תיאורי טיפול ב־15 פרקים, שכולם  בהן  חלקו השני מביא 
טיפול  תיאור  מובא  פרק  בכל  בכר   פרופ׳  של  בהדרכתו  היו 
מפורט מתחילתו ועד סופו  רובם המכריע של המקרים טופלו 
 — ואחד  בירושלים,  הדסה  של  האוניברסיטאי  הרפואי  במרכז 
של  הם  מקרים  עשרה  מתוכם  בחיפה   רמב״ם  הרפואי  במרכז 
המתוארים  המקרים  בכל  בולימיה   של  וחמישה  אנורקסיה, 
קטנות  מִהשתפרויות  החל  הטיפול  במהלך  השתפרות  הושגה 

ועד לרמיסיה מוחלטת 
ספר מעניין ומקיף בתחום 

	  WILLOW PEARSON & 
HELEN MARLO (Eds.)

The Spiritual Intersubjectivity, 
and Psychoanalysis

London and New York: Routledge/Psyche and Soul, 
2021, pp. 225.

קלינית  פסיכולוגית  פירסון,  ִוילוו  ד״ר  הן  הספר  עורכות 
הקלינית  ההכשרה  ראש  במוזיקה,  ומטפלת  פסיכותרפיסטית 
 Notre באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  המחלקה  של  סגל  וחברת 
במחלקה  פרופ׳  וכן  קליפורניה,  בבלמונט,   Dame de Namur
קליפורניה;  משולבים,  ללימודים  במכון  קלינית  לפסיכולוגיה 
ַמארלו,  הלן  וד״ר  5 אלבומים(   )עם  וזמרת  היא מלחינה  בנוסף 

 Notre Dame ראש המחלקה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת
ואנליטיקאית  פסיכולוגית  קליפורניה,  בבלמונט,   de Namur

יונג בסן פרנציסקו  במכון 
פסיכותרפיסטים  של  מאמרים  מעשרה  מורכב  הספר 
ביוניאנית  ויניקוטיאניות,  פסיכואנליטיות  בגישות  העובדים 
מארה״ב,  ברובם  הכותבים  יונגיאנית   ובגישה  והתייחסותית, 
ביטוי  נותנים  הם  בייקר(   מיטשל  )ד״ר  ומישראל  מהודו  וכן 
והתמקדות  הנפשי־רוחני  על  רב  דגש  תוך  אך  שונים,  לקולות 
ולא  וחיבור(  הוויה  )של  החווייתיים־אונטולוגיים  במימדים 

ופירוש(  ידיעה  במימד האפיסטמולוגי )של 
הספר נפתח בהקדמה מקיפה ומרתקת של שתי העורכות, 
על  בספר,  הראשון  הפרק  שהוא  ביניהן  ראיון  ולאחריו 

 Inhabiting the spiritual psyche

	  KEN FUCHSMAN, 
KERI S. COHEN (Eds.)
Healing, Rebirth and the  
Work of Michael Eigen: 

Collected Essays on a Pioneer 
in Psychoanalysis 

London and New York: Routledge, 2021, pp. 253.

עורכי הספר הם ֵקן פּושמן, שהיה נשיא האיגוד הפסיכוהיסטורי 
אמריטוס  סגל  חבר   ,2020-2016 השנים  בין  הבין־לאומי 
אמריקאית,  היסטוריה  ולימד  קונטיקט  באוניברסיטת 
והמשפחה  אנושי,  הלהיות  טבע  בין־תחומיים,  לימודים 
״פרספקטיבות  הספר  את  ערך־במשותף  בין־תחומית;  בגישה 
דונלד  של  מנהיגותו  על  ופסיכואנליטיות   היסטוריות 

טראמפ״ 
ופסיכותרפיסטית  קלינית  סוציאלית  עובדת  היא  כהן  ֶקרי 
מתבגרים  במבוגרים,  המטפלת  בפנסילבניה,  אנליטית  בגישה 
מתפרסם  הספר,  של  עורכת־במשותף  להיותה  בנוסף  וילדים  
15 שנים בכתיבתו  בו מאמר שלה )פרק 3(; היא מושקעת מזה 

של אייגן, לומדת בסמינר שלו ומלמדת סמינר על כתיבתו 
הפסיכוהיסטורי  האיגוד  של  ה־42  הכנס  מתוך  צמח  הספר 
מוקדש  שהיה  ב־2019,  יורק  ניו  באוניברסיטת  הבין־לאומי 
שהוצגו  ההרצאות  מן  גדול  וחלק  אייגן,  מייקל  של  לכתיבתו 
בכנס נאספו בספר  הספר נפתח בהרצאתו של אייגן בכנס: והוא 
של  )הרצאתו  החיים  בתוך  לנשום  חלקים:  לחמישה  מתחלק 
אייגן(, אייגן בזמן, טעם הנפש דרך כתיבתו של אייגן, רוחניות 

והתהוות, להרחיב את המסגרת הפסיכואנליטית 
אייגן   של  כתיבתו  בהשראת  נכתבו  בספר  המאמרים  כל 
ויניקוט,  ביון,  של  כתיבתם  על  הנשענת  היצירתית,  כתיבתו 
רעיונות  על   — ובנוסף  ועוד,  יונג  מילנר,  פרויד, אלקין,  לאקאן, 
הקבלה, ספרות, מדע ואמנות, מאפשרת חופש לכותבים להביע 
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קליניות  דוגמאות  המשלבים  בספר,  המאמרים   19 עצמם   את 
רבות, מרחיבים ומעשירים את כתיבתו של אייגן 

	 DAVID POTIK
Psychodinamic Approaches for Treatment 

of Drug Abuse and Addiction:
Theory and Treatment

London & New York: Routledge, 2021, pp. 200.

טיפול  במחלקת  העובד  קליני,  קרימינולוג  הוא  פוטיק  דויד 
יום פסיכיאטרי ובמרפאה ע״ש אדלסון לטיפול ומחקר בנפגעי 
ע״ש  הרפואי  במרכז  הפסיכיאטרי  במערך  שתיהן   — סמים 

סוראסקי בתל־אביב 
טיפולית  בגישה  שימוש  מתארים  בספר  הפרקים  עשרת 
מביאים  הם  התמכרויות   נפגעי  עם  בעבודה  פסיכו־דינמית 
רעיונות  על  מתבססת  כשהתיאוריה  טיפול,  ושיטות  תיאוריה 
)השימוש  ויניקוטיאניים  השלכתית(,  )הזדהות  קלייניאניים 
)ראיית  וקוהוטיאניים  מעבר(,  כתופעת  במתדון  בטיפול 

ההתמכרות לסמים מתוך גישת פסיכולוגיית העצמי( 
ביטוי בספר גם שיטות טיפול מגוונות כמו  בנוסף, מוצאת 

12 הצעדים  ותוכנית  EMDR, מעגל השינוי, 

	  JOSEPH D. LICHTENBERG, 
 JAMES L. FOSSAGE, AND 

 FRANK M. LACHMAN 
 with contribution from JOE CARUSO and 

MOR SHECHORY-STAHL
An Experience-based Vision of 

Psychoanalytic Theory and Practice 
London & New York: Routledge/Psychoanalytic 

Inquiry Book Series, 2021, pp.141.

ולחמן,  פוסאג׳  ליכטנברג,  יחד  שכתבו  השביעי  הספר  זה 
ורבי הישגים  שלושתם פסיכואנליטיקאים ותיקים, מוכרים 

ופסיכואנליטיקאי  פסיכיאטר  הוא  ליכטנברג  ג׳וזף  ד״ר 
לפסיכותרפיה  המכון  של  מייסד־במשותף  בכיר, 
של  ועורך  מייסד־במשותף  בת־זמננו;  ופסיכואנליזה 
הספרים  סידרת  ועורך   Psychoanalytic Inquiry כתב־העת 
גם  יצא  שבמסגרתה   Psychoanalytic Inquiry Book Series

זה  ספר 
לשעבר  הנשיא  קליני,  פסיכולוג  הוא  פוסאג׳  ג׳יימס  ד״ר 
IAPSP, מייסד־במשותף, חבר סגל ומדריך במכון הלאומי  של 
למחקר  המכון  מייסד,  סגל  חבר   ,)NYCב־( לפסיכותרפיות 
קליני  פרופ׳   ;)NCP( הסובייקטיביות  של  פסיכואנליטי 
לפסיכולוגיה באוניברסיטת ניו יורק, בתוכנית הפוסט־דוקטורט 

בפסיכותרפיה ופסיכואנליזה 

וחבר  ופסיכואנליטיקאי  קליני  פסיכולוג  לחמן,  פרנק  ד״ר 
סגל מייסד של המכון למחקר פסיכואנליטי של הסובייקטיביות, 
ומחבר או מחבר־במשותף של יותר מ־160 פרסומים בכתבי־עת 

וספרים 
 ,)Joe Caruso ( ַקרּוסו  ג׳ו  הפעם  מצטרפים  אליהם 
פסיכולוגית  שחורי־סטאל,  מור  וד"ר  אירגוני,  ויועץ  סופר 
)במחלקה  בישראל  לפסיכותרפיה  בתוכניות  מרצה  קלינית, 
לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן; מכללת לוינסקי לחינוך(; 
ההנהלה  חברת  פסיכואנליטית;  בפסיכותרפיה  מטפלת 
המקצועית של המיזם החברתי ״בין לבין״, התומך במשפחות 

גרושות 
פוסאג׳  ליכטנברג,  של  עבודתם  את  ממשיך  הנוכחי  הספר 
ולחמן, בחקר המוטיבציה, התפתחות, זהות, והיישום הקליני של 
מושגיהם שהתחיל ב־1982 בספרם ״פסיכואנליזה ומוטיבציה״  
בספר זה הם מתמקדים בחוויה חיה )lived experience( ובהבדל 
שבין תגובת האדם לכישלון בהשגת מטרתו המתבטא באכזבה 
לבין  אלטרנטיבית,  דרך  אחר  ובחיפוש   )disappointment(
disillusionment וקריסת המוטיבציה  דבר זה מוצא ביטוי בדיון 
שהובא  שחורי־סטאל,  מור  של  המקרה  לתיאור  ליכטנברג  של 

IASPS בוונקובר, קנדה, ב־2019   בכנס 

	 PAUL IAN STEINBERG
Psychoanalysis in Medicine:

 Applying Psychoanalytic Thought 
to Contemporary Medical Care

New York and London: Routledge, 2021. pp. 229.

פרופ'  הוא  ופסיכואנליטיקאי,  פסיכיאטר  סטיינברג,  פאול  ד"ר 
קולומביה  של  באוניברסיטה  לפסיכיאטריה  במחלקה  קליני 
 — הקנדית  הפסיכואנליטית  החברה  וחבר  קנדה,  הבריטית, 
 Canadian Journalה־ של  עורך־משנה  והוא  המערבי;  הסניף 

 of Psychoanalysis
ספרו עוסק בנושא ייחודי — הוא מראה באופן מפורט ומקיף 
איך החשיבה הפסיכואנליטית העכשווית יכולה להיות מיושמת 
של  הפרקטיקה  את  ולקדם  הרפואה  של  היום־יומית  בעבודה 

רפואת המשפחה ושל כל ההתמחויות הקליניות 
על   — שנים   35 לאורך  כתיבתו  את  מנתח  סטיינברג  ד"ר 
בפסיכיאטריה  והוראה  הדרכה  משפחה,  רפואת  פסיכיאטריה, 
הספר  הפסיכואנליטית   בחשיבה  התפתחויות  על  בהתבסס   —
מיקומים  לפי  הם  הראשונים  חלקים, שלושת  לארבעה  מחולק 
אשפוז  מחלקות  לרפואת משפחה,  קליניקות  שכוללים  שונים, 
 16 רפואי וניתוחים, ויחידות אישפוז ואישפוז יום פסיכיאטרי  
מפורטות,  בדוגמאות  שימוש  תוך  מתארים,  שבהם  הפרקים 
ואת  הרופאים  הבנת  את  מקדמים  בפסיכואנליזה  מושגים  איך 
יכולת הטיפול שלהם בפציינטים  החלק הרביעי, האחרון, כולל 
לא־קליניים  לאזורים  הפסיכואנליטית  החשיבה  של  יישום 
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הנוגעים לרפואה, כמו מניעת התאבדויות של רופאים, מתמחים 
וסטודנטים לרפואה, פגיעה מינית בפציינטיות על־ידי רופאים, 

וחרדה מבחינות בע"פ אצל רופאים 
ספר מיוחד ומעניין ביותר בתחומו 

ויצטום 	 נצר דאי, אילה דאי־גבאי, אליעזר 
חידת הדיסוציאציה

 ,2020  אור עקיבא: איתי בחור — הוצאה לאור, 
198 עמ׳ 

פסיכולוג  דאי,  נצר  כותבים:  שלושה  חברו  זה  ספר  לכתיבת 
היל״ה  מכון  מנהל  לפסיכותרפיה,  מדריך  מומחה  קליני 
שנים  מארבעים  יותר  של  ניסיון  בעל  היפנוזה,  ולימוד  לחקר 
דיסוציאטיביים  מסימפטומים  שסובלים  במטופלים  בטיפול 
קלינית  פסיכולוגית  דאי־גבאי,  אילה  ד״ר  טראומה   לאחר 
מומחית, מדריכה ומהפנטת, עובדת עם ילדים ונוער ומבוגרים 
טיפול  דינמיות,  גישות  שמשלב  אינטגרטיבי,  בטיפול 
פרופ׳  ויצטום,  אליעזר  פרופ׳  והיפנוזה   קוגניטיבי־התנהגותי 
ועורך  בנגב  בן־גוריון  באוניברסיטת  בפסיכיאטריה  אמריטוס 
לפסיכותרפיה,  ישראלי  כתב־עת   — ״שיחות״  של  מקצועי 
ספרים  ושמונה  מדעיים,  חיבורים  ממאתיים  יותר  שפרסם 

שכתב או כתב־במשותף 
מושג  של  והטיפולי  התיאורטי  המסע  את  מתאר  הספר 
הדיסוציאציה, שהוגדרה על־ידי פייר ז׳אנה במאה ה־19 כהוצאה 
התודעה,  של  המרכזי  לזרם  מחוץ  נפשיים  מרכיבים  של  זמנית 
הפסיכיאטרי  בעולם  ולזיכרון   למודעות  נגישים  לא  שהם  כך 
זו,  תופעה  קיום  לגבי  דעות  חילוקי  שוררים  והפסיכולוגי 
זהות  הפרעת  של  לאבחנה  ביחס  בעיקר  בה,  והטיפול  אבחונה 

 )DID( דיסוציאטיבית 
מחקריים   וממצאים  שונות  טיפוליות  גישות  סוקר  הספר 
טכניקות  שמשלבת  אינטגרטיבית,  טיפולית  גישה  מציג  הוא 
וגישות  היפנוזה   ,CBT של  טכניקות  עם  אנליטיות  טיפוליות 
מטופלים  של  מקרים  בתיאורי  מודגמת  והשיטה  נוספות, 

שסובלים מסימפטומים דיסוציאטיביים 

אודי בונשטיין 	
חולם מלא

איך להבין חלומות?
448 עמ׳   ,2020 חיפה: פרדס הוצאה לאור, 

ד״ר אודי בונשטיין הוא פסיכולוג קליני בכיר ופסיכולוג רפואי 
ולהוראת  למחקר  להיפנוט,  מורשה  הוא  ומוזיקאי   מומחה 
היפנוזה, ומנהל את מכון ״הדדיות״ ללימודי היפנוט  הוא משמש 
)בי״ח  לגליל  הרפואי  המרכז  של  הפסיכולוגי  השירות  כמנהל 
 )2011( הפנימית״  ״העין  לאחר  השלישי  ספרו  וזהו  בנהריה(, 

 )2014( ו"היפנוזה — דרכה של הנפש ליצור את הגוף״ 

המחולקים  פרקים   26 כולל  היריעה  ורחב  המקיף  הספר 
בחקר  המרכזיות  הדמויות   — ראשון  חלק  חלקים:  לארבעה 
החלומות: פרויד, יונג, הפסיכואנליזה הניאו־פרוידיאנית, הגישה 
של פסיכולוגיית העצמי, גישת הגשטלט, הגישה הקוגניטיבית 
והקשרים  החלימה  מאפייני   — שני  חלק  הפיזיולוגית   והגישה 
טיפוליים  יישומים   — שלישי  חלק  השונות   התיאוריות  בין 
לחלימה  יישומיים  צעדים   — רביעי  חלק  וחלימה   חלומות  של 
מודעת, והוא עוסק בהכרה ומיפוי של החלימה, הגברת הנגישות 

לחומרי החלום והגמשת מנגנוני ההגנה וההדחקה

 רונלד בריטון, מייקל פלדמן,  	
עדנה או׳שונסי

תסביך אדיפוס היום: 
השלכות קליניות

תרגום מאנגלית: אמיר עצמון
עריכה מדעית: ענת פלגי־הקר ואיתמר לוי

117 עמ׳   ,2020 תל־אביב, תולעת ספרים, 

באנגלית  שיצא  שם  אותו  בעל  ספר  של  תרגום  הוא  הספר 
על  מבוסס  הוא  שנים   ושתיים  שלושים  לפני  ב־1989, 
האדיפלי,  התסביך  בנושא  קליין  מלאני  ע״ש  בכנס  הרצאות 
באותה  ההתפתחויות  את  ושיקף   1987 בספטמבר  שנערך 
אדיפוס   לתסביך  בנוגע  הקלייניאניות  בהשקפות  תקופה 
האלו  ההרצאות  את  לפרסם  החליטה  קליין  מלאני  קרן  לכן 
לנוכח  האדיפלי  ״התסביך  מ־1945:  קליין  של  מאמרה  לצד 
כך  סגל   חנה  של  הקדמה  להוסיף  וכן  המוקדמות״,  החרדות 
פרקים:  וארבעה  סגל  חנה  של  ההקדמה  מן  מורכב  הספר 
״התסביך האדיפלי לנוכח התרבות המוקדמת״ — מלאני קליין, 
״החוליה החסרה — מיניות הורית בתסביך האדיפלי״ — רונלד 
ובסיטואציה  הפנימי  בעולם  ביטויו  אדיפוס:  ״תסביך  בריטון, 
הטיפולית״ — מייקל פלדמן, ״התסביך האדיפלי הבלתי נראה״ 

או׳שונסי  — עדנה 
לתרגום  ״מבוא  גם  נוסף  לעברית  בתרגומו  הנוכחי  בספר 
הפסיכואנליטיקאית  שכתבה  היום״,  אדיפוס  תסביך   — העברי 

נעמי ענר 
בגישה  מרכזיות  דמויות  הם  בספר  הכותבים  ארבעת 
ילדים  של  פסיכיאטר  שהיה  בריטון  רונלד  ד״ר  הקלייניאנית: 
ומבוגרים, והוא פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית 

הבריטית 
לימודי  את  השלים  פסיכולוגיה,  למד  פלדמן  מייקל  ד״ר 
והוא  מודסלי,  החולים  בבית  כפסיכיאטר  ועובד  הפסיכיאטריה 

פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית 
הוכשרה  מכן  ולאחר  פילוסופיה  למדה  או׳שונסי  עדנה 
והיא  טביסטוק,  במרפאת  ילדים  של  כפסיכותרפיסטית 
הבריטית  הפסיכואנליטית  בחברה  מנחה  פסיכואנליטיקאית 

ומטפלת בילדים ובמבוגרים 
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ד״ר חנה סגל כיהנה במשך השנים בתפקידי היועצת המדעית, 
הפסיכואנליטית  החברה  של  והנשיאה  החינוך  ועדת  ראש 
העולמי   הפסיכואנליטי  הארגון  של  וכסגנית־נשיא  הבריטית 
היא נחשבת לפרשנית המובילה של עבודתה של מלאני קליין, 

וכתבה עליה מאמרים רבים ושני ספרים 
עם זאת, מאחר שהספר נקרא ״תסביך אדיפוס היום״ ועברו 
עוד  היה להוסיף  כדאי  לי שאולי  נראה  32 שנים מאז פרסומו, 
פרק שנכתב בשנים האחרונות על התפתחויות עכשיוויות לגבי 

התסביך האדיפלי בגישה הקלייניאנית 

מנשה כהן 	
הדמות מאחורי המראה:

ובני־זוג נרקיסיזם והבלתי־נראות של ילדים 
2020, 233 עמ׳  תל־אביב: רסלינג, 

ספרו  השני   ספרו  זהו  בכיר   קליני  פסיכולוג  הוא  כהן  מנשה 
ד״ר  נכתב בשיתוף עם  ״פתאם אריה בסתיו״ מ־2015,  הקודם: 

גונן  סמדר 
הספר הנוכחי מתמקד בנרקיסיזם כתופעה בנפש המרוכזת 
בעצמה, שבה האדם הופך להיות בלתי־נגיש ויחסיו עם אנשים 
עולים על שרטון  לכן במידה רבה מי שמגיע לטיפול הם הילדים 
מחולק  הוא  הספר   מתמקד  ובהם  הנרקיסיסט,  של  הזוג  ובני 
הנרקיסיזם,  של  השונים  בהיבטים  העוסקים  פרקים  לעשרה 
הבין־אישיים  היחסים  הנרקיסיסט,  של  הנפש  וחיי  דמותו  כמו 
הטיפול  על  ושאלות  נרקיסיסטית  הורות  נפגעי  ילדים  שלו, 

יכול להשתנות  נרקיסיסט  בנרקיסיזם — האם 

ליאור גרנות 	
כיצד מרפאה הביבליותרפיה?

ילדּות, שיר:  כתיבה, 
עיון פסיכואנליטי־ספרותי

והוצאת  חיפה: פרדס הוצאה לאור 
2020, 371 עמ׳  אוניברסיטת בר־אילן, 

ד״ר ליאור גרנות היא ביבליותרפיסטית ומשוררת שפרסמה שני 
ספרי שירה  הספר המקיף הנוכחי מבוסס על עבודת הדוקטורט 
איכויות   — מבוא  כולל  הוא  בר־אילן   באוניברסיטת  שלה 
תרפויטיות ייחודיות של פרקטיקות ספרותיות־טיפוליות שונות 
בביליותרפיה, ושלושה פרקים: הראשון — ייחודיות שפת השירה 
בספרות  השימוש  ייחודיות   — השני  הטיפוליות   ואיכויותיה 
ילדים בטיפול במבוגרים ואיכויותיה הטיפוליות והשלישי — על 

תרומתה הייחודית של כתיבה בטיפול 
הספר מתבסס על הגותם של פסיכואנליטיקאים ופילוסופים, 
כגון ויניקוט, ביון, אוגדן, לאקאן, קריסטבה, ויטגנשטיין ואחרים, 
אתר,  תרצה  רביקוביץ,  דליה  של  ליצירות  התייחסות  ומביא 

ניתוח  וכן  ועוד,  פיסארניק  אלחנדרה  זרחי,  נורית  הרכבי,  חדוה 
התהליכים  על  ישראליים,  ומשוררים  סופרים  עם  ראיונות 

הרגשיי שמכוננת הכתיבה 

מנחם סטודנט 	
טיפול בצל המלחמה:

זיכרונות של לוחם ומטפל
176 עמ׳   ,2021 מןשב בית חרות: הוצאה פרטית, 

מביא  ופסיכותרפיסט,  קליני  פסיכולוג  סטודנט,  מנחם  ד״ר 
חוויותיו  על  מאוד  אישי  מסמך  פרקים,   24 פני  על  בספרו, 
אינו  או  מסרב  שהוא  חוויות  המלחמה,  מן  הקשות  האישיות 
הם  גם  שלו,  המטופלים  בסיפורי  שזורות  ואלו  להדחיק,  יכול 

פגועי מלחמות 
הפרקים בספר נכתבו במהלך 35 שנים: 2020-1985 

מחיר  של  הבלתי־נסבל  לעולם  אותנו  מכניס  הספר 
והיתמות,  השכול  הפוסט־טראומה,  הטראומה,  המלחמות: 
שהן תוצאה של ארבע מלחמות שעבר כחייל: מלחמת ששת 
לבנון,  ומלחמת  כיפור  יום  מלחמת  ההתשה,  מלחמת  הימים, 
ושואל על הכרחיות המלחמות ומוראות הטראומות האלו שוב 

ושוב  ושוב 

אילת הראל־שלו ושיר דפנה־תקוע 	
על ביטחון וחוסר ביטחון:

הקרב הכפול של נשים לוחמות
207 עמ׳   ,2021 חיפה: פרדס הוצאה לאור, 

וחוקרת  מרצה  הראל־שלו,  אילת  פרופ׳  הן  הספר  מחברות 
וממשל  לפוליטיקה  ובמחלקה  סכסוכים  לישוב  בתכנית 
בכירה  מרצה  דפנה־תקוע,  שיר  וד״ר  בן־גוריון,  באוניברסיטת 
אשקלון  האקדמית  במכללה  סוציאלית  לעבודה  בפקולטה 
קפלן   הרפואי  במרכז  סוציאלית  לעבודה  השירות  ומנהלת 

ומיני  זוגי  ובטיפול  בנוסף, היא עוסקת בפסיכותרפיה 
מעורר  בצבא  לחימה  בתפקידי  נשים  שילוב  על  הוויכוח 
הספר  בישראל   האחרונים  העשורים  בשלושת  ציבורי  דיון 
לתפקידי  להצטרף  נשים  של  מאבקן  בתיעוד  עוסק  אינו 
לחימה, אלא מתעד את חוויותיהן של חיילות שכבר השתלבו 
בתפקידי לחימה ובתפקידים תומכי לחימה בצה״ל  הוא מנסה 
להבין ולתאר באמצעות חוויותיהן של נשים צעירות שבחרו 
בחזית  חזיתות:  בשתי  נלחמות  עצמן  ומצאו  זה  במסלול 
הקרב הממשי, על החשיפה הקשה לטראומת הקרב הכרוכה 
הגבולות  לפריצת  המתנגדים  בכוחות  המאבק  ובחזית  בכך, 

המיגדריים 
הספר בעברית הוא עיבוד של ספר שיצא בהוצאת אוקספורד 

באנגלית ב־2020 
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דורית קיף 	
ועכשיו מה?

 ,2020 ניב הוצאה לאור,   ספרי 
156 עמ׳ 

הספר  השני   ספרה  וזה  סוציאלית,  עובדת  היא  קיף  דורית 
לעזוב  עומדים  הילדים  כאשר  הִאמהי  בתפקיד  בשינוי  עוסק 

היא  הבא   לשלב  לעבור  איך  ובהתחבטויותיה  הבית  את 
על  מספרת  היא  שבהן  תחנות  שבע  שנים  בעשור  עוברת 
תובנות  בהן  ומוצאת  הקן״  ״התרוקנות  לנוכח  תחושותיה 
אלו  תחנות  הקושי   על  ולהתגבר  להתמודד  כדי  וכלים 
טיפול  אישי;  אימון  בודהיזם;  בספר:  פרקים  בשבעה  מתוארות 
פילוסופי;  ייעוץ  חלומות;  סמינר  באמנות;  ריפוי  נארטיבי; 

 EMDR טכניקת 


