
14חדר 18חדר 17חדר 16חדר 15חדר שעה

15:00

מן : המשך קריאה בפרויד

-המיניות הילדית אל עבר המטא

ציפי מיידלר' גב–  פסיכולוגיה 

-? כיצד מתחוללת האנליזה

מר : מרצה אורח- ר גבי מן "ד

אודי רוזנטל

גישות שונות בהבנת 

הנרקיסיזם וביטוייו בהפרעות 

מרכזת - אישיות קשות 

- הקורס גב׳ מיכל זלינגר 

אליס ' גב: מורים נוספים

בור-עדנה  לב' גב, בוראס

תסביך אדיפוס בחשיבה 

מתחילת הדרך ועד – הפסיכואנליטית 

ציפי ' גב: מרכזת  הקורס- ימינו 

שי ' פרופ: מורים נוספים- מיידלר 

מיכל ' גב, שרי ציבולסקי' גב, פרוגל

חנה אולמן' דר, חזן

16:45
ר "ד– לידה לחיים נפשיים 

איזבל בן אמו

נקודות מפנה בתולדות 

' פרופ-  הפסיכואנליזה 

עמנואל ברמן

מר – המצפן האנליטי שלי  

קובי אבשלום

מאהבת העברה לאהבה אחר 

אהבה ותשוקה בטיפול  - הצהרים

.ר חנה אולמן"ד- הפסיכואנליטי 

 

"אנליזה לבדד תישכון"?

 תרומת הפסיכואנליזה להבנת

ארגוניים, תהליכים קבוצתיים  

שימי תלמי' גב– וחברתיים 

18:30
' גב– ' סמינר התהוות שנה א

חני בירן

מיכל '  גב- 'סמינר קליני שנה ב

רחל קלע'גב, זלינגר

' גב– ' סמינר קליני שנה ג

נעמי הולר
יזל ורד'ג' הגב- ' סמינר קליני שנה ד

20:15
' גב– העברה והעברה נגדית 

שוייצר-הדר קמפינסקי

- 13קורס בחירה ביון מספר  

חני בירן' גב

לקרוא – קוהוט וממשיכיו 

' גב–תיאוריה לחשוב טכניקה 

רחל קלע

חשיבה פסיכואנליטית  במרחב 

השפעות הדדיות בין : החברתי

- תהליכים אישיים לחברתיים בישראל 

חני גרינברג' גב: מרכזת הקורס

:מקרא

חברתי/קורס בחירה בינתחומיחובהבחירהליבה

, קבוצת קריאה צרפתית

ר "יזל ורד וד'ג' גב: מרכזות

אמו-איזבל בן

קבוצת קריאה בפסיכולוגיית 

מרכזת מיכל חזן: העצמי

קבוצת קריאה קליין 

הדר ' מרכזת גב– וממשיכיה 

שוייצר- קמפינסקי

מרכזת ציפי מיידלר: סמינר ילדים

 

קבוצת קריאה אזורית קריאה 

' מרכזות גב: בכתבי פרויד 

נעמי הולר' אליס בוראס וגב

: קבוצת קריאה בינתחומית 

מרכזות מטעם הוועדה 

אורנה ראובן ' גב- הביתחומית

ר רינה דודאי"וד

ב+סמסטר א, אחת לחודש בימי הפורום 16:15 -קבוצות קריאה 

קבוצות למידת המשך מחוץ לימי הפורום

מערכת שעות מחצית ב


