מערכת שעות  -מעבר לתוכנית ההכשרה
שעה

לפי
המפורט
בתיאור

סדנאות

בימי
שלישי,
לפני
הפורום
– 16:45
18:15

קבוצות
קריאה

הקבוצה הצרפתית  -מרכזות :גב' ג'יזל ורד
וד"ר איזבל בן-אמו

לפי
המפורט
בתיאור

קבוצת
קריאה
אזורית

קבוצת קריאה אזורית רחובות-נס ציונה.
ימי שישי פעם בשבועיים .08:30-10:00

לפי
המפורט
בתיאור

לפי
המפורט
בתיאור

מקרא:

פיירה אולניה  -גב' אליס בוראס וגב' נעמי
הולר  -ימי שישי. 25.6 , 28.5 , 23.4 , 19.3 :
 08:30-10.00ב . Zoom

קבוצות
קבוצת קריאה לעמיתים בין תחומיים -
הקבוצה מיועדת לעמיתים בין תחומיים בלבד
קריאה
בינתחומיות ימי לימודים בשעה 18:00

מורי חו"ל

סדנת ביון  -גב' חני בירן  -יום שלישי
16.2.21
 22:00 – 15:00ב .Zoom

קבוצת קריאה בילדים וקבוצת קריאה
בכתבי קליין  -מרכזות :גב' הדר
קמפינסקי שוייצר וגב' יעל פרי זהר

סדנת קריאה בכתבי פיליפ ברומברג
קבוצה א' – ד"ר חנה אולמן  -יום
שישי  15:00 – 11.00 - 2.7ב
Zoom

קבוצת קריאה בכתבי פרויד -
מרכז:מר עמנואל עמרמי

קבוצת קריאה סביב תאוריית השדה
קבוצת קריאה בתיאורית העצמי
הפסיכואנליטית  -מרכזים :גב'
 מרכזת  :גב' אמינה טאובראיריס לרמן ,גב' גדית אוריין ,מר
עופר דוברצקי

קבוצת קריאה בין תחומית  -הקבוצה
פתוחה לכל חברי המכון  -ימי חמישי
בשעה 19:45 -18:45

סמינרי הדרכה חיה עם פרופ' ג'אן אברם -
מרכזות :גב' שרון קורן וגב' אורנה שרצקי  -סמינרי הדרכה חיה עם ד"ר אנטונינו פרו -
מרכזות :גב' מיכל הסל-קומורניק וגב'
פתוח לבוגרים בלבד  -ימי ג' .20:45-22:15
ציפי מיידלר  -פתוח לבוגרים בלבד
ב .Zoom
סמינר קליני – גב' אירמה ברנמן פיק
ימי ג'  .20:30-22:00ב .Zoom
תאריכי המפגשים לסמינר הראשון הם :
 בהנחיית ד"ר עפרית שפירא-ברמןתאריכי המפגשים לסמינר הראשון הם :
,29.9.20 ,22.9.20 ,15.9.20 ,8.9.20
 ימי ה'  .18:30-20:00ב Zoom20.4.21 ,16.3.21 ,2.3.21 ,23.2.21 ,9.2.21
.20.10.20
פעמיים בחודש
תאריכי המפגשים לסמינר השני הם
תאריכי המפגשים לסמינר השני הם :
29.6.21 ,15.6.21 ,1.6.21 ,18.5.21 ,4.5.21:
,12/1/21 ,5/1/21 ,22/12/20 ,15/12/20
19/1/21

בתשלום  -לכלל העמיתים

סדנת קריאה בכתבי פיליפ ברומברג
קבוצה ב' – ד"ר חנה אולמן  -יום
שישי  15:00 – 11.00 - 9.7ב
Zoom

החושים ותפקידם בהתפתחות
העצמי ובפסיכואנליזה
גב' ארנונה זהבי  -ימי שישי
 19.2.21ו .5.3.21
 . 11.30 - 10.00ב Zoom

בתשלום  -לבוגרים בלבד

ללא תשלום לכלל העמיתים

סמינר קליני – פרופ' קטלינה
ברונשטיין  -ימי ג' 15.9 ,8.9
6.10 ,29.9 ,22.9
 .18:30-20:00ב .Zoom

ללא תשלום למסיימי הכשרה

סמינר קליני  -גב' אן אלוורז
בהנחיית גב' מיכל זלינגר
ימי ה' 17:00-18:15
ב Zoom
החל מ  5 - 5.11מפגשים
(פרטים נוספים יימסרו בהמשך)

