התוכנית המדעית לשנת 2017-2018
ערבי המכון
סמסטר ראשון:
– 31.10.2017פורום פתיחת השנה" .טראומה והסופר אגו הארכאי (ואוי למי שלא רואה
את הקשר לאשמה… .").אודי רוזנטל .מתדיינת :שושי סיוון.
– 28.11.2018ההצגה" :שרבר ".בבימויו של :רן בכור .ההצגה זכתה במקום הראשון
בפסטיבל עכו  .2016לאחר ההצגה ,הרצאה ודיון על הניתוח של פרויד את ספרו של
"שרבר" .ההצגה תערך בתיאטרון יפו .בשל מגבלות מקום נבצע לקראת ההצגה רישום
מוקדם .פרטים בהמשך.
" – 26.12.2017אשמת המטפל? תנועה מול תקיעות ,פנטזיה מול מציאות" .איריס
לרמן ,אירית טלר ,ד"ר רוני כרמלי .מנחה :חני בירן.
– 23.1.2018פורום אחרון לסמסטר הראשון" .אשמה ,האשמה וכפרה – מבט
התייחסותי" .ד"ר אבי ברמן ,ד"ר חנה אולמן .שימו לב :הפורום הוקדם בשבוע בשל כנס
המכון שיערך בסוף השבוע הבא.
סמסטר שני:
– 27.3.2018ערב של הוועדה החברתית .בהשתתפות ד"ר ערן
רולניק והרצאתו" :אשמה וטינה בפסיכואנליזה וכלפיה ".פרטים נוספים בהמשך.
– 1.5.2018יום החזון .פרטים בהמשך.
– 6.5.2018יום עיון לרגל צאת הספר בעריכתה של ד"ר גילה עפר –הארוע פתוח לקהל
הרחב.
לפרטים נוספים והרשמה
– 10.5.2018שיח גלריה :מחשבות על טעות –הארוע פתוח לקהל הרחב.
לפרטים נוספים והרשמה
" – 26.5.2018על האדם האשם והאדם הטראגי – אשמה מנקודת המבט של תיאורית
העצמי – "שם זמני .ד"ר קרינה גולדברג ורחל קלע .הערב גם לציון יציאת
הספר" :כתבים "שערכו קרינה ורחל יחד עם איריס מרחבי .פרטים נוספים בהמשך.
– 12.6.2018פורום סיום השנה .ערב של הוועדה הבין תחומית" :אשמת המשפחה :האב,
האם והילד (אברהם ,מריה ,המכשפה וישו)" .ד"ר שי פרוגל ,ד"ר רות קרא-איוונוב ,ד"ר
מיכל בן-נפתלי ,ד"ר רינה דודאי .פרטים נוספים בהמשך .שימו לב :הפורום הוקדם בשל
כנס ההתייחסותיים ביוני .2018

כנסים מתוכננים
– 16.11.2017לא סופי .מפגש שישי בבוקר עם ד"ר הייזל איפ – Dr. Hazel
Ipp,פסיכואנליטיקאית התייחסותית ,על הנושא : Psychoanalytic safety"".עדיין לא
סופי .פרטים בהמשך.

– 1-2.2.2018כנס המכון על שם פרופ' ביאטריס פריאל .הכנס יתקיים בימים חמישי
בערב ושישי עד הצהריים .פרטים בהמשך.

ערבי סיום הכשרה
סמסטר א'
– 9.11.17הדר קמפינסקי.
– 23.11.17סמדר ריינר.
– 7.12.17דבורה צלנר.
– 21.12.17מקסים בן אמו.
– 11.1.18יפורסם בהמשך.
סמסטר ב'
– 8.3.18יפורסם בהמשך.
– 22.3.18יפורסם בהמשך.
– 26.4.18יפורסם בהמשך.
– 10.5.18שיח גלריה – הוועדה הבין תחומית.
– 24.5.18יפורסם בהמשך.
– 7.6.18יפורסם בהמשך.

