
 2020 – 2019התכנית המדעית לשנת 

פרופ'  :אורח .2020ביוני  12-11 יתקיים בימים חמישי ושישי, ,"כנס המכון: "על הטוב שבאדם
 .סלמן אקטאר

 .נדחה בשל מגפת הקורונה *

 .(, במלון יערים )מעלה החמישה2020במאי  2-1שבת, -יתקיים בימים שישי יום החזון
 .נדחה בשל מגפת הקורונה* 

של המכון, החליט הוועד המנהל לקיימו כך בכדי שנוכל לחשוב, להכיר,  20-לכבוד שנת ה
להתקרב ולחגוג יחד. ביום שישי, בחלקו הראשון של יום החזון, תתקיימנה הרצאות בית המדרש 

ולאחריהן אסיפה כללית של שעה. משעות הצהריים בשישי ועד שבת בערב תתקיים פעילות 
 .זוןבהנהגת וועדת יום הח

 ערבי הפורום | ימי שלישי

 ."על מיניות ותשוקה בקליניקה -הערות על אהבת העברה ": הנושא השנתי של ערבי הפורום

 :ההרצאות

גלגולי  -"ככה זה כשיש שניים -מרצה: ד"ר חנה אולמן  .פורום פתיחת השנה: 29.10.19
 .קובי אבשלום האהבה בשלושה זוגות מנקודת מבט פסיכואנליטית התייחסותית". מתדיין:

 - איריס לרמן :מבט אינטרסובייקטיבי על מחוות של אהבה. מרצה -מעבר לאדיפוס  :26.11.19
מדחייה טראומטית למרחב " – ד"ר אבי ברמן :איך עושים אהבה כשלאדיפוס אם מתה?" מרצה"

 ."משחקי

היות עם אודסאוס, קפקא וילדה קטנה בשמלה אדומה, או: ל" - לרוני עמיא ה:מרצ: 31.12.19
 ."ההתאהבות

 ."טיפול הפסיכואנליטיטכניקת ה האש בתיאטרון? עוד מחשבה על"-  ד"ר גדי בן שפר :המרצ

 ."קוראים לזה אהבה" – ד"ר אורנה ראובן ה:מרצ: 28.01.2020
 ."על פרדוקס האהבה בטיפול תראה לי. -אם לא תראה אותי " – ד"ר גבי מן ה:מרצ

 חופשת סמסטר

 ."קורונה, התקיים ערב לדיון במצב, בקבוצות קטנות ב"זוםעקב מגפת ה: 31.03.20

 ."אהבה מרתיעה" – ץשרון קורן לזרובי :מרצה: 26.05.20
 ."הפחד לאהוב" – אודי רוזנטל ה:מרצ

 .בתחילת הערב תתקיים אסיפה כללית קצרה



 .יתקיים מפגש חלימה חברתית 9.00-11.00יום ו' בשעות:  :05.06.20
 .מציאות משתנה : שיתוף ופענוח -אחרון" אלו הם חיינו בזמן ה"

ואחריו: אירוע חגיגי לסיום  בארגון הוועדה למעורבות חברתית. ה,פורום סיום השנ: 23.06.20
 .השנה: דברי/ סרטי מחזורי ההכשרה, פרידה מהמחזור המסיים ומסיבה

 ערבים מדעיים | ימי חמישי

עיונים בכתבי  -"על מציאות חושית ונפשית -ערב לכבוד ספרה של ד"ר גילית הורוויץ : 05.12.19
 ."ווילפרד ביון

 ."הקשבה והתערבות מזוויות שונות -"פנים שונים לטיפול הפסיכואנליטי -ערב עיון : 16.01.20

"חבלי אנוש: הלידה  -איוונוב קניאל -ערב משותף לכבוד ספריהם של ד"ר רות קרא : 13:02.20
פירוש דיאלוגי למסכת  -"בלב ונפש  -בפסיכואנליזה וקבלה"; וד"ר אליהו סמואל )עם נחם אילן( 

 ."אבות

 .ערב עיון לזכרה של ד"ר דורית הופ -הסיפור שאינו נגמר" ": 19.03.20
  .נדחה בשל מגפת הקורונה*

 בית מדרש

 -במרחב השלילה: הדחף, העצמי והאחר" "  20:00-21:30 בשעה 14.5.20 -יום חמישי 
 []יתקיים בזום  שלומית ידלין גדות, מושיק עובדיה ואורנה שרצקי

יואב  -דחף חיים או דחף מוות?  -החזרה כפיית"  19:00-20:30בשעה 11.6.20 - יום חמישי
 (יתקיים בזום) רי, נעמי ליברמן וליעד קב ונקיא-אנטמן, רוני כרמלי, מיכל לב

 ,להתראות בכל הערבים והאירועים

 :הוועדה המדעית

 .שוייצר, שימי תלמי-אורנה קיסלסי יו"ר, גדית אוריין, איה זיידל, הדר קמפינסקי


