
 שנה ב'  2021-2022תוכנית הלימודים לשנה"ל 

 

פסיכופתולוגיה בראי התפתחותי מעוברות   – יהושע )שוקי( דורבן  –  15:00-16:30    שעור ראשון

 להתבגרות. חלק ב' שנתי. 

של הילד והמתבגר   בפסיכואנליזה תאוריות פסיכואנליטיות נבחרות   –  16:45-18:15     שעור שני 

 )פרוט מורים ושעורים בהמשך( . שנתי 

מדריכי הסמינרים: דפנה גולדנברג, אהוד וולפה ושירה   .  סמינר קליני  – 18:30-20:00שעור שלישי  

 נבו. 

ים גם  ימ מתקי  , בכל יום בו מתקיים השיעור  . ני )תאוריות נבחרות( עור השי מפורטים השעורים  של הש

 מלבד בשני ימי המרתון.  . זאת, ליני עור הראשון והסמינר הק יהש

 עור הראשון והשני יתקיימו כרגיל. י בתאריכים בהם תתקיים שיחה עם רכזי התוכנית, הש

זום למעוניינים  בשאלות ותשובות שעור   בימי רביעי אחת לחודש )ביום רביעי השני לחודש(, יתקיים 

 20:30-22:00. בשעות על החומר הנלמד   להבהיר להעמיק ולשאול

 

  פרוט שעור שני: תאוריות נבחרות

 מרגנית ושוקי   מפה. - פתיחה לקורס 1שעור      11.10

 קליין    -יעל חנין    2שעור      18.10

 קליין -יעל חנין    3שעור     25.10

 קליין   -יעל חנין    4שעור        1.11

 קליין   -יעל חנין    5שעור        8.11

 ה פרויד אנ –הלית סגיב   6שעור      15.11

 אנה פרויד  -הלית סגיב  7  שעור      22.11

 חופשת חנוכה       29.11

 אנה פרויד  –הלית סגיב   8שעור        6.12

 דיוני מחלוקת  –טל וולפה שריר  9שעור      13.12

 דיוני מחלוקת   –טל וולפה שריר  10שעור      20.12

 פנטזיה לא מודעת  –טל וולפה שריר  11שעור      27.12

 פנטזיה לא מודעת  – טל וללפה שריר  12שעור    3.1.22

 )על התוכנית כולה(  שיחה תקופתית עם שוקי ומרגנית 13שעור  10.1.22

 מרתון הדרכות עם שוקי ומרגנית    14שעור  17.1.22

  

 סימסטר ב 

 ויניקוט   -דפנה גולדנברג    1שעור      21.2

 ויניקוט -דפנה גולדנברג    2שעור      28.2

 ויניקוט   -דפנה גולדנברג    3שעור     . 7.3



 ויניקוט   -דפנה גולדנברג    4שעור      14.3

 מאהלר סימביוזה, ספרציה אינדיבידואציה וניגזרות תאורטיות  –מרגנית עופר   5שעור      21.3

 המשך  - מרגנית עופר  6שעור      28.3

 הגיל הרך  ממשיכי קליין , טוויסטוק, - אודי וולפה    7שעור     . 4.4

 המשך  - אודי וולפה  8שעור      11.4

   חופשת פסח       18.4

 המשך  -  אודי וולפה 9  שעור     25.4

 המשך  -  אודי וולפה 10שעור        2.5

  

 )על התוכנית כולה(  שיחה תקופתית עם שוקי ומרגנית   11שעור      9.5

 צרפתים תאורטיקנים  – ויאן ואטין שטרית וי  12שעור    16.5

 המשך  – ויויאן ואטין שטרית   13שעור    23.5

 המשך  - ויויאן ואטין שטרית    14שעור    30.5

 ובערב הפנינג סיום עם התלמידים המורים והמדריכים  עם שוקי ומרגנית   מרתון הדרכות      6.6

  

 


