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 מרחביםמרחביםמרחביםמרחבים

  בה פסיכואנליטיתשמחעת אינטראקטיבי ל-כתב

  דבר המערכת

 !רב שלום

 עת-כתב לייסד במשאלהיצאה  פסיכואנליטית לפסיכותרפיה הישראלית האגודה

 -  האגודה יפעל ברוח החדש העת-כי כתב כוונה מתוך, זאת ,פסיכואנליטית באוריינטציה

פרסום הקול הקורא אחר ל .חברתית ומעורבות שיח-רב רתיצי ,השונים לזרמים פתיחות

  .התנדבו מספר חברי האגודה למשימה ונבנתה מערכת כתב העת

  

במה  אשר יאפשר פוטנציאלי המשקף את שאיפתנו ליצירת מרחב "מרחבים" בשם בחרנו

ולמה  ובתרבות בחברה השונים לפלגים ,השונים בפסיכואנליזה לזרמים וייחודית יצירתית

 האינטרנטי במרחב העת-כתב של בחירת השם מתייחסת להימצאותו. ביניהם שמחבר

 מדובר   -מבחינתנו ."מאוים"ל נושק ובחלקו" קסם"ל נושק אשר בחלקו ,יהפוטנציאל

  ."חדש ואמיץ עולם"ב

  

 המדיום של כוחו לרתום את קיווינו ,עת המתפרסם ברשת האינטרנט-בכתב ומדובר היות

שיח -כזה המאפשר רב, כלומר, אינטראקטיבי עת-כתב של עלה הרעיון וכך ,לטובתנו

 חלק על מנת ליצור דיון וחשיבה משותפת ואינטראקטיבית נשלחים. ודינמי סביב תכני

איתם  המתפרסמות יחד ,תגובות קבלת לצורך י עמיתים"ע לקריאה מוקדמת מהמאמרים

להשיב  בתורם אשר יכולים ,המאמר כותבי עם מלא נעשה כמובן בתיאום הדבר .בגיליון

 ידי על גם הצורך ולפי ,המערכת חברי ידי על עריכה עוברים עצמם המאמרים .לתגובות

קוראים חיצוניים ואנו מקפידים להגיב במהירות ובענייניות לכותבים ולמגיבים המעניקים 

 לכל לקריאה ופתוח כמובן האגודה נמעני לכל חינם מופץ העת-כתב. לנו מיצירתם

 .המתעניינים
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ם ופותחים כל כרך הבכורה המוצג לפניכם כולל מאמרים מרתקים הצבועים בגוונים שוני

מספר תגובות , כמו גם, מרחב רענן לחשיבה על העיסוק הפסיכואנליטי, אחד בדרכו

  .והתייחסויות מרתקות אשר הגיעו למערכת עוד טרם פרסום הגיליון הראשון

  

 הערות ,הארות ,נוספות אתכם הקוראים לשלוח למערכת התייחסויות מזמינים אנו 

 גם במקביל לכך ניתן להגיב למאמרים .העוקב יוןבגיל תגובה יפורסמו רשימות .ומחשבות

 .האגודה המקוונת של הדיון קבוצת במסגרת

  

משותפת ויהווה  ומחשבה כתיבה פועם ונושם שיאפשר עת כתב היא ליצור תקוותנו

  .אכסניה ייחודית ומכובדת לעוסקים בכתיבה על פסיכואנליזה על כל נגזרותיה

  

  ,יםלגלות אתנו מרחבים חדש מוזמנים אתם

  בברכה

  :המערכת צוות

, ענת פרי, איל עציוני, רועי סמנה, רונית לזר, נעמה בר שדה,  רחל אברמוביץ, רז אבן

  רוני פרישוף

  


