
18חדר 17חדר 16חדר 15חדר 14חדר 13חדר שעה

15:00

- שנה א : המשך קריאה בפרויד

מן המיניות הילדית אל עבר 

' גב– פסיכואנליזה - המטא

אליס בוראס

כיצד מתחוללת – טכניקה 

מרכזת -  ' שנה ב- ? האנליזה

מורים .  ר גבי מן"ד– הקורס 

מר , נעמי הולר' גב: נוספים

אודי רוזנטל

גישות שונות בהבנת 

הנרקיסיזם וביטוייו בהפרעות 

- ' שנה ג– אישיות קשות 

גב׳ מיכל - מרכזת הקורס 

אליס ' גב: מורים נוספים. זלינגר

בור-עדנה  לב' גב, בוראס

מרכז - ' שנה ד. תסביך אדיפוס

מורים . מר עמנואל עמרמי- הקורס

שרי ' גב, שי פרוגל' פרופ: נוספים

ר חנה "ד, רחל קלע' גב, ציבולסקי

אולמן

16:45
מר עמנואל - פרויד המאוחר

עמרמי

מילים נוגעות  התאוריה של 

הטכניקה באזורי מצבים 

' גב– מנטליים ראשוניים 

נעמה קינן

בעקבות השלילי בעבודתו של 

ר "יזל ורד וד'ג' גב– פרויד 

אמו-איזבל בן

ויניקוט כמקור השראה בחשיבה 

– התייחסותית ואינטרסובייקטיבית 

עמנואל ברמן' פרופ

סמינר קליני בפסיכואנליזה של 

ארנונה ' גב- '  סמסטר ב-  הילד

זהבי

18:30
שנתי '  סמינר התהוות שנה א

ר גבי מן"ד–

' גב-  'סמינר קליני שנה ב

מיכל זלינגר

נעמי ' גב– ' סמינר קליני שנה ג

הולר
ר חנה אולמן"ד-  'סמינר קליני שנה ד

20:15

העברה , פנטזיה לא מודעת

מושגים מרכזיים - ותיקון 

' גב– בתאוריה הקלייניאנית 

.שוייצר-הדר קמפינסקי

' גב- קריאה בכתבי וויניקוט  

ענת פרי
חני בירן' גב– ביון 

סמינר קליני עם הדרכות קליניות 

' בסקייפ עם הפסיכואנליטיקאי פרופ

אנטונינו פרו

חברתי/קורס בחירה בינתחומיחובהבחירהליבה:מקרא

: מרכזות- הקבוצה הצרפתית 

אמו-ר איזבל בן"יזל ורד וד'ג' גב

קבוצת קריאה בילדים וקבוצת 

הדר ' גב- קריאה בכתבי קליין 

יעל פרי ' קמפינסקי שוייצר וגב

זהר

- קבוצת קריאה בכתבי פרויד 

מר עמנואל עמרמי: מרכז

קבוצת קריאה סביב תאוריית השדה 

גדית , איריס לרמן- הפסיכואנליטית 

.עופר דוברצקי,אוריין 

פסיכואנליזה של - קבוצת קריאה

שימי תלמי' גב- קבוצות וארגונים 

' גב- קבוצת קריאה בתיאורית העצמי 

אמינה טאובר

מערכת שעות מחצית ב

16.30-18.00' ב+'סימסטר א- קבוצות קריאה 

 

ימי חמישי - מרצים מתחלפים - קבוצת קריאה בין תחומית 

.18:15-19:45בין , בצמוד לערבי סיום הכשרה

קבוצות למידת המשך מחוץ לימי הפורום

בימי שישי בשמונה וחצי - נס ציונה-קבוצת קריאה אזורית רחובות

בבוקר אחת לחודש


