
1קומה -  130חדר קומת קרקע - 18חדר קמת קרקע - 17חדר קומת קרקע - 16חדר קומת קרקע - 15חדר קומת קרקע - 14חדר קומת קרקע - 13חדר שעה

15:00
  (1895-1910)לידתה של הפסיכואנליזה  : פרויד

ציפי מיידלר' גב-  

כיצד מתחוללת – טכניקה 

מר אודי , נעמי הולר' גב?  האנליזה

ר גבי מן"ד, רוזנטל

גישות שונות בהבנת 

הנרקיסיזם וביטוייו 

בהפרעות אישיות קשות

גב׳ מיכל - שנה ג 

אליס ' גב, זלינגר

-עדנה  לב' גב, בוראס

בור

-  שנה ד - תסביך אדיפוס 

' פרופ, מר עמנואל עמרמי

שרי ' גב, שי פרוגל

ר חנה אולמן"ד, ציבולסקי

16:45
מר רוני – של ביון " טרנספורמציות"ה - 3ביון 

עמיאל

זו אני "מהות              -    ליבה

עבודת החלום – ? "החולם שח

ר גילה "ד-      בפסיכואנליזה  

עופר

- לידה לחיים נפשיים

ר איזבל בן "ד – IIפרק 

אמו

שפות שיח :  קורס בינתחומי

' גב, ר רינה דודאי"ד- 

ר אדוה "דורית רינגרט וד

שוובל

המפגש : לדעת ולא לדעת

עם המציאות וההכרה 

' גב- בעובדות החיים 

שושי סיון

סמינר קליני בפסיכואנליזה 

מיכל זלינגר' גב- של הילד 

סמינר קליני בפסיכואנליזה של 

ארנונה זהבי' גב- הילד

ר גבי מן"ד'  סמינר התהוות שנה א18:30
שרי ' גב– 'סמינר קליני שנה ב

ציבולסקי

– ' סמינר קליני שנה ג

חני בירן' גב

-       '   סמינר קליני שנה ד

יזל ורד'ג' גב

20:15

 

לקרוא - פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית 

ר קרינה גולדברג"ד– לחשוב קליניקה , תיאוריה

על : פסיכואנליזה התייחסותית 

פסיכולוגיה של "משמעויותיה של 

–       בפסיכואנליזה " שני אנשים

ר אבי ברמן"ד

-קורס מעורבות בחברה 

חני בירן ומר '  גב

צביקה שוורצמן

-     מוכל -         יחסי מיכל

     ד״ר גילית הורויץ

דונלד וויניקוט 

–  וההיסטוריה של ההווה 

' ויס וגב'לה ג'אנג' גב

 Donaldרחל קלע  

Winnicott and the 

History of the 

Present -  מוכר כקורס

בחירה למסלול ילדים

לפי המפורט 

בתיאור

                             קומה א   131יערך בחדר  

מפגשים –   להיות פסיכואנליטיקאים של ילדים 

.  מעוררי השראה עם פסיכואנליטיקאים לילדים

-מיכל הסל' חני גרינברג וגב' גב: מרכזות

קומורניק מוכר כקורס בחירה גם למסלול ילדים 

, 9.2.21, 2.2.21, 13.10.20:  חמישה מפגשים

16.2.21 ,23.2.21

שאר . המפגש הראשון יערך לפני תחילת השנה

. המפגשים יהיו  בחופשה שבין הסמסטרים

 20:15-  ל16:45המפגשים יערכו בין השעות 

. 22:00 ל 19:00 שהוא יהיה בין  2.2למעט ב 

 מיקום המפגשים יישלח בהמשך  

         האסתטי והאתי בחשיבתו 

נפחן-מלכה הירש' גב- של מלצר 

שישי :  ארבעה מפגשים

שבת , 12.2שישי , 2.1שבת ,23.10

. 9.00-14.15  בין 20.4

חובהבחירהליבה:מקרא
קורס בחירה 

חברתי/בינתחומי

מערכת שעות מחצית א


