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הרצאה בנושא יצירתיות או כמילה במחצית השניה של החיים בכנס ( IARPPמרץ  ,2102ניו
יורק)
הרצאה בכנס  IPAבמקסיקו בנושא Transformation: Healing of Trauma and Social
( ."Oppression in the movie “As It Is in Heavenיולי  ,2102מקסיקו)
דיון מוזמן בכנס  IPAבמקסיקו בנושא ה "( ."unconsciousיולי  ,2102מקסיקו)
נציגת ישראל בועד הבינלאומי של הEuropean Federation of Psychoanalytic ( EFPP -
)Psychotherapy
עורכת העתון המדעי EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review
העברת סמינר בגרוזיה בנושא ההעברה והחלום בפסיכואנליזה (ביחד עם קובי אבשלום)
(אוקטובר )2102
הרצאה מוזמנת למליאה בכנס בנושא "כשלונות טיפוליים" –(לונדון ,נובמבר .)2102
הנחיית החלום החברתי בכנס בנושא ישראל והגולה – פראג ,נובמבר .)2102
עבודה קבוצתית (חמש פעמים בשנה) עם קבוצת אנשי מקצוע באסטנבול לקראת הקמת מכון
לאנליזה קבוצתית
הרצאה בנושא יחסי אבות-בנות בפורום נשים( -פברואר )2102
הרצאה בנושא יחסי אבות-בנות בכנס עו"ס שאורגן על ידי ארגון "בית חם" בבאר שבע-
(אפריל )2102
הנחיית הקבוצה הגדולה בכנס הבינלאומי של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית (מרץ ,2102
גונן)
הרצאה מוזמנת לכנס בפריז בנושא " 01שנה לאנליזה הקבוצתית בצרפת" .ההרצאה" :אנליזה
קבוצתית בארצות שהיו תחת שלטון סובייטי"( .אפריל  ,2102פאריז)
הרצאה מוזמנת לכנס ה IPA -בנושא "הומוסכסואליות" בתורכיה (מאי  ,2102אסנטבול)
הנחיית החלום החברתי בכנס בינלאומי בבלגרד (יוני  ,2102בלגרד).
דיון במליאה בהרצאה של לו ארון בכנס "פגיעות במרחב המשותף" (יולי  ,2102תל-אביב).
הרצאת אורח מוזמנת למליאה והנחיית החלום החברתי בכנס באסטוניה בנושא הטיפול הקבוצתי
בהפרעות אישיות קשות (ספטמבר  ,2102טאלין).
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הנחית מפגשים של החלום החברתי בתל אביב במסגרת פרויקט משותף לועדה למעורבות
חברתית של מכון ת"א ושל התנועה לפסיכולוגיה ציבורית .חלק מן המפגשים הונחו בשיתוף עם
ארנונה זהבי ,סמדר אשוח ,שימי תלמי.
הנחית קבוצת דור שני מעורבת לישראלים וגרמנים בכנס הבינלאומי "מול שערי אושוויץ"
מטעם המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית { אוקטובר  ,2102שפייה }






הרצאת מליאה בנושא "גזענות ודיעות קדומות בקבוצה האנליטית" בכנס הבינלאומי של המכון
לאנליזה קבוצתית על "הבלתי ננגע" {מרץ  ,2102גונן}
הרצאת מליאה בנושא "גזענות ודיעות קדומות בקבוצה האנליטית" בכנס בינ"ל "מרחב הפגיעות
המשותף" {יולי  , 2102תל אביב}
הנחית קבוצת דיון בכנס בינ"ל "מרחב הפגיעות המשותף" {יולי  ,2102תל אביב}
השתתפות בדיון על הדגמה של טיפול קבוצתי במליאה בכנס בינ"ל "מרחב הפגיעות
המשותף" {יולי  ,2102תל אביב}
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סמינר מרוכז Dreams and Transference - The royal roads to the Unconscious
במכון פסיכואנליטי מתהווה בטביליסי גיאורגיה בשיתוף עם גילה עופר{ .אוקטובר ,} .2102
הדרכת קבוצת לימוד אחת לחודש בתל אביב – עבודה עם חלומות {  2102– 2102ת"א}
הרצאה " החשיבה הקלינית של אוגדן" במסגרת לימודית של האגודה לפסיכולוגית העצמי .
{מרץ }2102
הדרכה בסמינר סקייפ חודשי psychoanalysis First steps in clinical :לקנדידטים ב
{ Chicago center of Psychoanalysis.ינואר  – 2102יוני }2102
הרצאה איך פירוש נולד? באגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בירושלים { -פברואר, 2102
ירושלים}
הרצאה " המצפן האנליטי שלי" לסגל מורים ומדריכים במכון מגיד לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 {.מאי } 2102

טובה זלץ -פעילות מדעית 2102/2102
הדרכה שנתית בסמינר קליני במכון מגיד {}2102
הדרכה שנתית למדריכים בקליניקה טיפולית בשרות פסיכולוגי עירוני בירושלים {}2102
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דיון Donnel Sternבמאמר של בכנס " "Unformulated Experienceבבית הספר
לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר  ,אוניברסיטת תל אביב{ .פברואר  ,2102תל
אביב}

 הנחיה מוזמנת בפאנל " "involvement The therapuetic impact of affectiveבכנס
בינ"ל בפסיכולוגיה התיחסותית IARPP10th anniversary international conference
( NYCמרץ )2102
 הנחיה ודיון בתאור מקרה בכנס :הסוביקט הפסיכואנליטי במאה ה 20: -שובה של המיניות,
בהשתתפות מיוריאל דימן ואורנה גורלניק { .מרץ  ,2102תל אביב}
 הרצאה במליאת הסיום בכנס מעגלים התייחסותיים הפורום הישראלי לפסיכותרפיה
ופסיכואנליזה התייחסותי { .ינואר ,2102תל אביב}
 סדנה על הדרכה בגישה התייחסותית {בשיתוף עם ד"ר אבי ברמן} בכנס מעגלים התייחסותים.
הפורום הישראלי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית{ .ינואר  , 2102תל אביב}.
 דיון בהרצאת אורח של פרופ לו ארון בכנס "היחיד והרבים במרחב הפגיעות המשותף" ,תל
אביב{ ,יולי }2102
 סדרת הרצאות על "טראומה ודיסוציאציה בגישה ההתיחסותית" בשרותי היעוץ לסטודנט של
האוניברסיטה העברית ירושלים{ .פברואר  ,2102ירושלים }
 הרצאת אורח סמינר של ד"ר יוסי טריאסט :השימוש במטפל דיון במקרה מנקודת מבט
התייחסותית בבית הספר לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,
אוניברסיטת תל אביב{ .אפריל }2102,

ג
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שתי הרצאות בכנס פסיכואנליטי בסין Third Chinese Psychoanalytic Congress :

Between Odysseus and Oedipus - Forms and Transformations of Trans-generational Trauma
)ספטמבר Cross Cultural Training: Teaching Psychoanalysis in Central Asia (2102












הרצאה ביום האיגוד של האיגוד לחקר הסובייקטיביות ולפסיכולוגיית העצמי
""לפגוש את סבלו של האחר
הרצאה בשירותי בריאות הנפש ,אוניברסיטת חיפה בנושא :מיניות בפסיכותירפיה.
 oמאי 2102
סמינר ליבה קליני שנתי במסגרת החוג לפסיכותירפיה ,אוניברסיטת תל אביב)2102( .
סמינר קליני שנתי במסגרת החוג לפסיכותירפיה פסיכואנליטית ,בר אילן.
אוקטובר עד יוני 2102
קורס במסלול הכשרה ללימודי פסיכולוגיית העצמי ,בית טייבר ויניקוט וקוהוט  -מבשרי
הפסיכואנליזה הקונטקסטואלית (פברואר-יוני )2102
סמינר קליני שנתי במסגרת נט"ל ,מרכז לטיפול בנפגעי טראומה לאומית{ .אוקטובר-יוני )2102
קורס סמסטריאלי לבוגרי המסלול ההתיחסותי על קונטקסטואליות ()2102
הוראה והדרכה במסגרת עמותת " עלי" בנושא תוקפנות (אפריל  -יוני )2102

ג'יזל ורד -פעילות מדעית 2/2202/20





הרצאה  different ways of listening-diversions and not versusבכנס שנתי של מכון
תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו{ .אוקטובר }2102
הרצאה ודיון Trauma, traumatism, traumatic -עם טיירי בוקנובסקי בכנס משותף למכון
ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו ולחברה הפסיכואנליטית הישראלית{ .מרס תל אביב}2102 ,
הרצאה  Contemporary Fatherhoodבחברה הפסיכואנליטית הצרפתית Societe
{ Psychanalytique de Paris (IPA) CPLF -73מאי  ,תל אביב }2102
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