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 אשוןר סמסטר

 
 

   שנה ב      שנה א 
     

15:00-13:30 

 התהוות האנליטיקאי
  )פעמיים בחודש(

 תצפית בתינוק
)פעמיים בחודש, למסלול 

 (המשולב, פתוח לכולם

 התהוות האנליטיקאי 
  )פעמיים בחודש(

פסיכואנליזה עם ילדים: המבט 
פעמיים בחודש, )  הקלייניאני 

 המשולב(השלמה למסלול 

/ מיכל )מיכי(  מילרנעמי  רותי זכרין
 הוגו גולדיוק אסתי דינור גוריון

16:45-15:15 
 מושגי יסוד –מלאני קליין  התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד

 ד"ר מירב רוט    ד"ר יוסי טריאסט

18:30-17:00 
 פרדוקסים בהתפתחות ובפסיכואנליזה –המהפכנות של ויניקוט  מושגי יסוד בפסיכואנליזה

 מיקי פטרן ליאורה גודר  

20:15-18:45 
 סמינר קליני סמינר קליני ההיסטוריה של הפסיכואנליזה

 רותי ליס אבי בקר   ד"ר איתמר לוי
 
 

  
 שנה ד       שנה ג 

  

  התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

 הפסיכואנליטיקאי התהוות 
 15:00-13:30 )פעם בחודש(

 שטריתד"ר שרון  גילה חורש

 טסטין וממשיכיה –חרדות מוקדמות והגנות אוטיסטיות  נקודות מפנה בחשיבתו של ביון
16:45-15:15 

 אודי וולפה ד"ר אילן ברנט

 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני ג'ויס מקדוגל  – פנים רבות לארוס
18:30-17:00 

 מרגנית עופר דורית ברנע אראל-ד"ר הילית ברודסקי ד"ר ענת פלגי הקר

 קריאה בכתבי ביון סמינר קליני סמינר קליני
20:15-18:45 

 ד"ר משה ברגשטיין שרה גולדשטיין נילי שור
 

 
 מטופלים קשים ילדים  'השנה  

  

 

 

,   4.1.22  ,28.12.21,   21.12.21 ,  14.12.21   ,(7.12.21) ,  23.11.21   ,16.11.21  , 9.11.21  , 2.11.21   ,26.10.21,   19.10.21 : מועדי הלימודים
 השלמות( – 1.2.22,   )25.1.22,   18.1.22  , 11.1.22

 

 התכניתבגוף לשנתונים השונים מפורטים :  ומטופלים קשים הילדים יתאריכי התהוות והסמינרים של מסלול
 

 )מפגש בזום( 20:15בשעה  1.3.22,  20:30בשעה   28.12.21  – מנחים      15:00בשעה   7.12.21  – מתמחים מפגשים  עם ועדת ההוראה:   
       20:30בשעה  25.1.22 – מורים

 
  12.10.21 :    ערב פתיחת שנת הלימודים

 

  סמינר קליני
 13:30-12:00  פעמים בחודש( 3)שנתי, 

 ומרגנית עופר דורבן (שוקייהושע )

 פתולוגיה בילדות במבט התפחותי בחודש(שנתי, פעמיים ) סמינר קליני
 )פעם בחודש(   התהוות האנליטיקאי פעמים בחודש( 3שנתי, )

15:00-13:30 
 רחל ראובינוף דורבן (שוקייהושע ) יעל סמואל

 
 מחשבות על ביון המאוחר

16:45-15:15 
 אתי לנדאו

 פורום ילדים
 פעם בחודשימי ראשון )שנתי, 

 (20:30 בשעה
 

 מבוא - מלצרהגותו של דונלד 
18:30-17:00 

 רובי שונברגר

 יעל חנין
 סמינר קליני סמינר קליני

20:15-18:45 
 נעמה קינן דנה אמיר פרופ' 



2 

 

 
 שני סמסטר

 

 
   שנה ב      שנה א 

     

15:00-13:30 

 התהוות האנליטיקאי
  )פעמיים בחודש(

 תצפית בתינוק
)פעמיים בחודש, למסלול 

 (המשולב, פתוח לכולם

 התהוות האנליטיקאי 
  )פעמיים בחודש(

הלוחש לילדים: המקרים 
פעמיים )   הקליניים של ויניקוט

 המשולב(השלמה למסלול בחודש, 

מיכל )מיכי( /  נעמי מילר רות זכרין
 יואל מילר אסתי דינור גוריון

16:45-15:15 
 ממשיכי קליין כתבים טכניים קליניים של פרויד

    יעל חנין   ד"ר איתמר לוריא

18:30-17:00 
 ם"אנחנו חומר ממנו עשויים חלומות": סמינר על החלו המעבר לפסיכואנליזה

 מלמד-עידית ברק   חנה וקשטיין

20:15-18:45 
המטא  –התפתחות מחשבת פרויד  חלק ב' 

 (1419-2319פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש )
 סמינר קליני סמינר קליני

 ד"ר ערן רולניק יעל דשאד"ר  פרופ' שמואל ארליך
 
 

  
 שנה ד       שנה ג 

  

  התהוות הפסיכואנליטיקאי
 )פעם בחודש(

 הפסיכואנליטיקאי התהוות 
 15:00-13:30 )פעם בחודש(

 ענת טלרנט גילה חורש

 התיאוריה הבסיסית של פסיכולוגית העצמי הקוהוטיאנית ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ו'פחד מהתמוטטות'
16:45-15:15 

 יוסי טמיר ד"ר עפרה אשל

 סמינר קליני סמינר קליני סמינר קליני שנדור פרנצי
18:30-17:00 

 ארנה אלבק הוגו גולדיוק בורנפלד-אורנה לירון אורנה וסרמן

 סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי סמינר קליני סמינר קליני
20:15-18:45 

 ד"ר אילן אמיר לנדאוד"ר גילה  ד"ר אבי נוטקביץ
 

 
 מטופלים קשים ילדים  ה'שנה  

  

 

 

  , 14.6.22,   7.6.22  ,31.5.22,   17.5.22 ,  10.5.22   ,26.4.22 ,  12.4.22   ,5.4.22  , 29.3.22  , 22.3.22   ,15.3.22,   8.3.22 : מועדי הלימודים
 השלמות( – 5.7.22(,  )28.7.22),   21.6.22

 

 התכניתבגוף לשנתונים השונים מפורטים :  ומטופלים קשים הילדים יתאריכי התהוות והסמינרים של מסלול
 

 20:30בשעה    21.6.22 – מורים      20:30בשעה   10.5.22  – מנחים     15:00בשעה   28.6.22  – מפגשים  עם ועדת ההוראה:   מתמחים
 

   8.7.22:  כנס חברים לחברים על ההכשרה במכון  24.5.22:    יום החברה
 
 

 

 

 סמינר קליני
 13:30-12:00  פעמים בחודש( 3)שנתי, 

 ומרגנית עופר דורבןיהושע )שוקי( 

  סמינר קליני
 )שנתי, פעמיים בחודש(

 פתולוגיה בילדות במבט התפתחותי
 )פעם בחודש(   התהוות האנליטיקאי פעמים בחודש( 3)שנתי, 

15:00-13:30 
 רחל ראובינוף דורבן (שוקייהושע ) יעל סמואל

 
אובייקט או סובייקט: עמדת המטפל בגישה 

 16:45-15:15 האינטרסובייקטיבית
 ד"ר אילן טרבס

 פורום ילדים
פעם ימי ראשון )שנתי, 
 (20:30 בשעה בחודש

 

זהותי, אתי, סקסואלי:  החשיבה של -ויטלי
 18:30-17:00 ורוסיון מוזן -לפלאנש, דה

 ד"ר ויויאן שטרית וטין

 יעל חנין
 סמינר קליני סמינר קליני

20:15-18:45 
 יעל ברוך טרבס-אהובה ברקן
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 סדנאות

 

 
 

 – דיסוציאציות חופשיות
 סדנת המשך

ד"ר מאיר 
 שטיינבוק

 אביב-תל

15.1.22 

 שבתות
 

19:30-16:00 

למשתתפי הסדנה הסדנה פתוחה 
, ולמצטרפים 2021-2020 -ב

וחברים, בתיאום חדשים, מתמחים 
 עדיפות למתמחים. .עם מאיר

 

 תוכר למתמחים כחצי סדנה.

12.2.22 

21.5.22 

25.6.22 

 https://forms.gle/YQP54gTxfuS21Yko8  קישור להרשמה:

 
 
 

אומנות הפרשנות 
 הפסיכואנליטית

 אביב -תל חי-פוגרונדדורית 

15.2.22 
 ימי שלישי

 

19:30-17:00 

מתמחים  10 -הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים.

 

 תוכר למתמחים כחצי סדנה.

22.2.22 

12.7.22 

26.7.22 

 https://forms.gle/G14nivyz9ie6bjft9   :קישור להרשמה

 
 
 

כששערו של נרקיס 
מאפיר... גלגוליו של 
הנרקיסיזם במחצית 

 החיים השנייה

 הרצליה ורד נבו

15.2.22 
 ימי שלישי

 

20:00-15:30 

מתמחים 10 -הסדנה פתוחה ל
 עם עדיפות למתמחים.וחברים 

 

ניתן להשתתף בחלקה הראשון 
 .כחצי סדנה

22.2.22 

19.7.22 

26.7.22 

 https://forms.gle/JHpMm3KspMhy64CAA  קישור להרשמה:
 
 
 

קריאה במקרים קליניים 
 של ויניקוט

  אביב-תל סמדר שטיינבוק

15.2.22 
 שלישיימי 

 

20:00-16:30 

מתמחים  12 -הסדנה פתוחה ל
 למתמחים.עם עדיפות  וחברים

 

 כחצי סדנה.למתמחים תוכר 

22.2.22 

26.7.22 

2.8.22 

 https://forms.gle/tGuc1UeY7xwNzGF36  קישור להרשמה:
 
 
 

 הרצליה יעל סגל התינוק כסובייקט

 ימי שישי 18.2.22
 

13:30-08:30 

מתמחים  10 -הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים.

 

, תוכר גם כחצי תוכר כחצי סדנה
 סדנה למסלול המשולב

25.2.22 

 https://forms.gle/8y8TaNLfRToDqhTEA  קישור להרשמה:

 
 
 

: 2021 מטאפסיכולוגיה
האמנם המטאפסיכולוגיה 

 מתוך מתה? מבט

  הרשת תיאוריית

 רמת החייל ד"ר עמי אבני

15.2.22 

 ימי שלישי
  

21:30-17:30 

מתמחים  12-הסדנה פתוחה ל
 וחברים עם עדיפות למתמחים.

 

ניתן להירשם לכל הסדנה, או 
 .לחלקה הראשון בלבד כחצי סדנה

22.2.22 

1.3.22 

19.7.22 

26.7.22 

 https://forms.gle/jm3FmhT1qtQDf2zt7  קישור להרשמה:

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/YQP54gTxfuS21Yko8
https://forms.gle/G14nivyz9ie6bjft9
https://forms.gle/JHpMm3KspMhy64CAA
https://forms.gle/tGuc1UeY7xwNzGF36
https://forms.gle/8y8TaNLfRToDqhTEA
https://forms.gle/jm3FmhT1qtQDf2zt7
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קצועיות: מידיעה, אחריות, 
 העמקה  –סוגיות אתיות 

 1.3.22 אביב-תל גינור-מירה ארליך
 יום שלישי

 

19:00-15:00 
 בסדנת חובה לשנה 

 
 
 

אשם או  אדם –אדיפוס 
התבוננות  –אדם טראגי 

קוהוטיאנית  על המיתוס 
המכונן בהגות 

 הפסיכואנליטית

 עין ורד פריד-ד"ר עפרה כהן

20.5.22 
 ימי שישי

 

12:15-09:00 

 מתמחים 10 -הסדנה פתוחה ל
בעלי היכרות קודמת עם 

  פסיכולוגיית העצמי.
 

 תוכר כחצי סדנה

10.6.22 

1.7.22 

 https://forms.gle/qz85oTqnrJRKP7Jd6  קישור להרשמה:

 
 
 

היכרות וחשיבה על 
 אתיקה בפסיכואנליזה

 19.7.22 אביב-תל גינור-מירה ארליך
 יום שלישי

 

19:00-15:15 
 סדנת חובה לשנה א

 

 

https://forms.gle/qz85oTqnrJRKP7Jd6
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 מינריםסתיאורי ה
 

 סמסטר ראשון 
 
 

 שנה א'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  ruthzac53@gmail.com (3357108-052 ,6021433-03)טל.    רות זכרין

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בתחילת המתמחים הנמצאים 

לאורך כל השנה, ויימשך גם בשנות ההכשרה הבאות במתכונת  פעמיים בחודשהסמינר יתקיים 
 משתנה.

 

,  28.12.21,  14.12.21,  16.11.21,  2.11.21,  19.10.21  :תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון
11.1.22  ,25.1.22 

 
 
 

 (פתוח לכולם  ,המשולבלמסלול )  תצפית בתינוק
    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל

 naomiler56@gmail.com    (4265686-054)טל.    נעמי מילר
 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
הזדמנות  , והיא מהווהלמידה מתוך התנסות, על רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוק

חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות עולמו הפנימי של תינוק דרך 
מתחדדות זוהי התנסות אישית, רגשית וייחודית, דרכה באותו הזמן,  במשפחתו. יחסים

באחר ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת  של הצופהההתבוננות  ומתרחבות יכולות
 ירוש.פעולה או פ

לתהליך זו מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מידי שבוע, בשעה קבועה למשך 
שעה, בשלב השני הצופה יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר, 

 שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדומה לסמינר קליני(.  

 

בימי המפגשים יתקיימו  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימים שנייתקיימו 
 .13:30 בשעה 5.10.21, 15:30בשעה  31.8.21: שלישי בתאריכים

   

 וייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי. השנה לאורך כל פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
 

  : בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
26.10.21  ,9.11.21  ,23.11.21  ,7.12.21  ,21.12.21  ,4.1.22  ,18.1.22. 

  -)יום ההשלמות(, מפגש זום ב 1.2.22 -מפגש ב מוכדי לשמור על רצף המפגשים, יתקייבנוסף, 
 .17:00-13:30 שעות ב  1.3.22 -ב מפגש כפול,  ו15.2.22

 

  משנה א' , ופתוח לכלל המתמחיםהמשולבמסלול בהסמינר חובה למתמחים 

  https://forms.gle/1xLkEV3kkcTjoE29Aקישור להרשמה:  
 
 
 

 התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד

  joseft@inter.net.il (2502657-520)טל.    ד"ר יוסי טריאסט
 

הפסיכואנליטית ותפיסת האדם  נועד להציע פרספקטיבה להבנת התפתחות התיאוריה הסמינר
המודל הקתרטי,  –במונחי השיח העכשווי( בשלושת המודלים שיצר פרויד  –שלה )'הסובייקט' 

הטופוגראפי והסטרוקטוראלי. הוא יבחן את דיוקניו השונים של הסובייקט )המטופל בתיאורי 
נפקד׳ )כתיאורו אצל -ת אל האובייקט )האנליטיקאי/ת( ׳הנוכחבזיקתו הדיאלקטי המקרים(

אוגדן(. ניתוח הגדרתו הראשונית של הסובייקט )׳ההיסטרי/ת׳( כמי ׳שזהותו מכוננת על ידי 
-מיניותו הלא מודעת׳ ישמש גם כנקודת מוצא להבנת המתח הבלתי נמנע המתקיים  בין המטה

ולבחינת השלכותיו על התפתחות המעשה  –לינית׳ פסיכולוגיה הפרוידיאנית לבין ׳התיאוריה הק
הטיפולי וקביעת יעדיו בהמשך הדרך. באמצעות קריאת כמה מאמרים מרכזיים ווינייטות 

mailto:ruthzac53@gmail.com
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:naomiler56@gmail.com
https://forms.gle/1xLkEV3kkcTjoE29A
mailto:joseft@inter.net.il
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מודע חותרת תחת הגדרת -קליניות של פרויד, ננסה להתחקות אחר הדרך שבה עצם חקירת הלא
נרגיה הנפשית; המודעות; הסובייקט כשם שהיא ׳בוראת׳ אותו כל פעם על ציר מרכזי חדש )הא

 האני ׳שאינו אדון בביתו שלו׳(.
 
 
 

 מושגי יסוד של הפסיכואנליזה
  lioragoder@gmail.com (     4642583-054)טל.   ליאורה גודר

 

התחקות אחר גלגולי מושג ההעברה המפגש עם מושגי היסוד של הפסיכואנליזה ייעשה דרך 
בכתביו של פרויד. התחקות זו היא ליווי של פרויד בתהליך הגילוי שלו את ההעברה ואת 
מרכזיותה בפסיכואנליזה. כשם שההתחקות אחר גלגולי ההעברה היא הליבה של כל אנליזה, כך 

גי היסוד של ההליכה בעקבות גילוי ההעברה ע"י פרויד היא הזדמנות למפגש מתפתח עם מוש
הלא מודע, הדחף, ההעברה, החזרה, ההתנגדות,  ודרכם באופן אינטגרלי עוד עם  –הפסיכואנליזה 

 קשת רחבה של מושגים פרוידיאניים.
 
 
 

 סטוריה של הפסיכואנליזהיהה
  itamar_5@zahav.net.il (  4298904-052)טל.    ד"ר איתמר לוי

 

התפתחותן של  –יפתח בהתוויית הקווים העיקריים בהיסטוריה של הפסיכואנליזה  הסמינר
אסכולות חדשות מתוך משברים ומחלוקות בין אסכולות קודמות. בהמשך נתמקד במספר 

האינטואיציות העקביות מושגים המחדדים את ההבדלים בין אסכולות, ומנגד נעקוב גם אחר 
 המופיעות במהלך ההיסטוריה בגלגולים שונים.

 
 
 
 
 

 שנה ב'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  estidinur@gmail.com  (2865627-052, 7453988-09)טל.    אסתי דינור

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

לאורך כל השנה, ויימשך גם בשנות ההכשרה הבאות במתכונת  פעמיים בחודשהסמינר יתקיים 
 משתנה.

 

,  28.12.21,  14.12.21,  16.11.21,  2.11.21,  19.10.21תאריכי המפגשים בסמסטר הראשון:  
11.1.22  ,25.1.22 

 
 
 

   המשולבהשלמה למתמחים במסלול   –פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאני  
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050)טל.     הוגו גולדיוק

 

מבינה כמה ממושגי היסוד המלווים  איך הפרדיגמה הקלייניאניתבסמינר נלמד ונדון 
העברה, עמדות ותסביך אדיפלי. בהתאם  כגון: משחק, פנטזיה, ,האנליטי עם ילדים המפגש  את

 אורטיות לעבודה הקלינית.יישומן של ההמשגות התילמסורת הקלייניאנית הדיון ילווה ב
 

 .18.1.22,  4.1.22,  21.12.21,  7.12.21,  23.11.21,  9.11.21,  26.10.21תאריכי המפגשים: 
 
 
 

 מושגי יסוד – מלאני קליין
 rothmerav@gmail.com(     2682616-052)טל.    ד"ר מירב רוט

 

בשל האופן האינטואיטיבי בו הסיקה קליין את מסקנותיה התיאורטיות מן המפגשים הקליניים 
שלה עם הילדים הקטנים ועם המבוגרים שפגשה, מהווה כל מושג שלה הכלאה של קליניקה 

mailto:lioragoder@gmail.com
mailto:itamar_5@zahav.net.il
mailto:estidinur@gmail.com
mailto:hgoldiuk@gmail.com
mailto:rothmerav@gmail.com
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ותיאוריה שמנהירות ומפרות זו את זו באופן שאינו ניתן להתרה. כל מושג הוא מנוף קליני רב 
 .עומק תורמת רבות להקשבה ולטכניקה הקליניותוהבנתו ל ,עוצמה

נבחן לעומק מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית דרך קריאה בכתבי קליין עצמה. כל מושג  בסמינר
ראשית, דרך אופן המשגתו אצל מלאני קליין עצמה, ושנית, דרך התבוננות באופן בו  ,ייבחן

, על מנת להוריד את התיאוריה אל מתגלם המושג בוינייטה קלינית שתובא על ידי המשתתפים
הקליניקה ולנסות להבין כיצד עובדים עם כל מושג ומפרשים את מופעיו דרך יחסי ההעברה, שהם 

 במוקד העבודה הקלייניאנית.
המושגים שייבחנו הינם: העולם הפנימי; הפנטסיה הלא מודעת; חרדה; התפתחות החשיבה 

סכיזואידית ודיפרסיבית(; -העמדות )פרנואידיתויצירת הסמלים; דחף החיים, אהבה ותיקון; 
 הזדהות השלכתית; האדיפוס המוקדם; דחף המוות, שנאה וצרות עין; העברה.

 

 מוכר גם במסלול המשולב פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאניהסמינר יחד עם ההשלמה 
 
 
 

 פרדוקסים בהתפתחות ובפסיכואנליזה :המהפכנות של ויניקוט
 lmikifa@netvision.net.i (  2926266-054, 9560249-09)טל.   מיקי פטרן

 

בסמינר נפגוש את המהפכנות של ויניקוט דרך מבט על  הגותו הפרדוקסאלית בהתפתחות 
אך באופן  –שמופיעים כמנוגדים ויניקוט ממדי נפש והוויה וובפסיכואנליזה. הפרדוקס מגלה ל

. ויניקוט מחזיק את הנוכחות האימהית כמטפורה להחזקה זה משלימים זה את עמוק
פסיכואנליטית מכווננת קרובת חוויה מתוך מה שמכנה 'אלמנט נקבי של זהות'. נוכחות 

 שמאפשרת לאדם לחיות מתוך מרחב פוטנציאלי של בריאות: בריאה, ממשות ואמת. 
כד את המופעים המובחנים ומה שמעבר: המציאות נתפסת כמרובדת וכתנועה הפרדוקס לו

(. התבוננות זו מחזיקה  ניגודים inter-dependence) מתמדת, שמתהווה מתוך תלות הדדית
בהרמוניה: אחדות בוראת חוויית מובחנות, אשליה בוראת חוויית ממשות, עמידה בהרס 

יקאי מצליח כאשר נכשל בדרכו של המטופל, פוטנציאלי בוראת מציאות חיצונית, האנליט
ההחלמה תקרה דרך בריאה מתונה לא מודעת של הטראומה ותיקונה בתוך ההעברה, משחק 

 ומציאות, לתקשר ולא לתקשר ועוד פרדוקסים אחרים.
סביבה מאפשרת להגשמת הפוטנציאל הטוב של המטופל  הינו –לפי ויניקוט  –האנליטיקאי 

מתארים את התהליך הפסיכואנליטי ואת נוכחותו האוהבת, הים ים מרכזולצמיחתו. נפגוש מושגי
כמו: משוקעות אימהית ראשונה, מדיום, חיק, אובייקט סובייקטיבי,  ,החומלת והחכמה
(, נסיגה ורגרסיה, רגרסיה לתלות, פחד מהתמוטטות, עצמי going on beingהמשכיות ההיות )

 יאלי. אמיתי ועצמי כוזב, יצירתיות  ומרחב פוטנצ
נחווה ביחד קריאה במאמרים של ויניקוט, ששוזרים את הבנתו את הטראומה וההתפתחות 

 הנפשית בהבנתו את התפתחות התהליך האנליטי.
 . ות  שלנונקרא על אנליזות של ויניקוט, ונזמין וינייטות מתוך אנליז

 

 מוכר גם למסלול  הלוחש לילדים: המקרים הקליניים של ויניקוטהסמינר יחד עם ההשלמה 
 המשולב.

 
 
 

 סמינר קליני
   avib182@gmail.com  (  5712117-050,  5730237-03 )טל.   אבי בקר

  
 סמינר קליני

    ruthliss100@gmail.com(     2996892-052,  5449965-03)טל.     ליס ירות
 
 
 

 (חופשה בין הסמסטרים)סדנה ב העמקה  –סוגיות אתיות , אחריות, מקצועיות: ידיעה
  miraeg@gmail.com  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך

 

בסוגיות אתיות כפי שפוגשים במפגש הקליני. נעזר בשאלות  ונתלבט נעורר הבמסגרת הסדנ
 ובמצבים בהם נתקלתם בשלבי תחילת האנליזות.

 

  19:00-15:00בשעות  1.3.22אביב, ביום ג'  -. תתקיים בבית החברה בתלב'סדנת חובה לשנה 

mailto:mikifa@netvision.net.il
mailto:avib182@gmail.com
mailto:ruthliss100@gmail.com
mailto:miraeg@gmail.com
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 שנה ג'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  shitritsharon@gmail.com (  2641446-052)טל.    ד"ר שרון שטרית

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 

 25.1.21,  28.12.21,  14.12.21, 16.11.21,  19.10.21:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

סס טסטין ובכתביהם חרדות מוקדמות והגנות אוטיסטיות; קריאה בכתביה המוקדמים של פרנ
 של ממשיכיה בני זמננו

 ehud.wolpe@gmail.com     ( 8335188-052)טל.    האודי וולפ
  

שני מאמרים, אשר הכילו דוגמאות קליניות בהן  , פירסמה פרנסס טסטין1969ובשנת  1966בשנת 
השתמשה מאוחר יותר ברבים מכתביה: המקרה של הילד ג׳ון, אשר ניסח בפניה את התחושה 
שהפכה להיות מזוהה עם התיאוריה שלה; אותו ״חור שחור עם הקוץ בתוכו״, והמקרה של דויד, 

 של קריעה מגוף האם.  אשר פיתח ׳שיריון הגנתי׳ כנגד תחושות וולקניות ומפלצתיות
מאמרים אלה נכתבו בקונטקסט של התיאוריה הקלייניאנית, בזמן בו החל לצבור תאוצה מושג 
׳ההזדהות ההשלכתית׳, שפותח על ידי ביון, מלצר ואחרים. מושג ׳ההזדהות הדביקה׳ היה טרי 

ל מלצר וספרם הקאנוני ש 1968מאד, מאמרה הידוע של אסתר ביק על תפקיד העור רק נכתב ב 
. כלומר, המאמרים נכתבו בתוך אווירה 1975ועמיתיו על אוטיזם עדיין לא יצא לאור, אלא רק ב 

של יצירה ופריחה מחד, ומיעוט כתיבה על תופעות אוטיסטיות, בוודאי מזווית פסיכואנליטית 
 מאידך. 

ות נקרא את המאמרים של טסטין קריאה מחודשת, ונחשוב על תרומתם לתיאוריה של ההתפתח
 פסיכוטים, אוטיסטים ונוירוטים.  -ושל הפסיכואנליזה של ילדים ומבוגרים 

ממאמרים אלה נצא אל מספר מאמרים של ממשיכי דרכה בני זמננו: ז׳נבייב האאג, סידני קליין, 
 ג׳ודי אקהוף, שוקי דורבן, אלינה שלקס ואחרים, ככל שיאפשר לנו הזמן. 

אוטיסטיות מפניהן באות לידי ביטוי גם אצל מטופלים נראה כיצד החרדות המוקדמות וההגנות ה
  שאינם אוטיסטים, ילדים ומבוגרים.

 

 מוכר גם במסלול המשולבהסמינר 
 
 
 

 סמינר קליני 
  hilitbr@gmail.com (5930384-054 ,5351345-03 )טל.   ד"ר הילית ברודסקי אראל

 
 סמינר קליני

  doritbarnea@gmail.com (   2570846-052,  6438496-03)טל.    דורית ברנע
 

 סמינר קליני
 marganit.ofer@gmail.com(    3260495-052,  5718423-03)טל.    מרגנית עופר

 
 
 

 קריאה בכתבי ביון

  moshebergstein@gmail.com        ( 4479398-054   ,5479398-03  )טל.   ןד"ר משה ברגשטיי
  

הסמינר יעסוק בתיאוריית החשיבה של ביון ובגלגוליה, ובניצני המחשבה המאוחרת של ביון 
 שטמונים בה ובהתפתחותם.

 
 
 
 
 

  

mailto:shitritsharon@gmail.com
mailto:ehud.wolpe@gmail.com
mailto:hilitbr@gmail.com
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 שנה ד'
 

 התהוות הפסיכואנלטיקאי
   gihoresh@netvision.net.il (     5954436-054,  6436790-02)טל.   גילה חורש

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 הסמינר יתקיים אחת לחודש לאורך כל השנה.
  

 25.1.21,  28.12.21,  14.12.21, 16.11.21,  19.10.21:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 נקודות מפנה בחשיבתו של ביון

  ilanbernat@gmail.com ( 4638886-052)טל.    ד"ר אילן ברנט
 

בדברים לזכרו של ביון אמר דונלד מלצר: "אני חושב שהאיכות שייחדה את וילפרד ביון, ואשר 
הייתה  -אולי על העולם  -מציינת את הליכתו מאיתנו כבעלת השלכות רציניות  על הפסיכואנליזה 

יכולתו לשאת סזורה אחרי סזורה, לעמוד במה שכינה 'שינוי קטסטרופלי' ...". בסמינר נדון 
כתבים  המהווים 'סזורות' בחשיבתו  של ביון, נקודת מפנה שיש בכל אחת מהן   גם  במספר

המשכיות: מודל ההכלה במאמריו 'על היהירות' ו'התקפות על חיבורים', הניסיון לפתח מודל 
בספרו 'ללמוד מן הניסיון', והמעבר לפסיכואנליזה המבוססת על אמונה  -מדעי לפסיכואנליזה
 ת על זיכרון ותשוקה'.  ואינטואיציה ב'הערו

 
 
 

   ג'ויס מקדוגל – פנים רבות לארוס
  anatpalgi@gmail.com (  5229111-054,   5400089-03)טל.    הקר-ד"ר ענת פלגי

 

תורגם  1995 -. הספר שיצא לאור בפנים רבות לארוס –סמינר זה יוקדש לקריאת ספר שלם 
מדובר בספר יוצא דופן בעיסוקו התיאורטי והקליני בסוגיות   לאחרונה בהוצאת "תולעת ספרים".

ביסקסואליות, הומוסקסואליות, טרנסג'נדר ובהבחנות שבין פרוורסיה  –שונות של מיניות 
גישות פסיכואנליטיות לנאוסקסואליות. מקדוגל משלבת בחשיבתה ובטכניקה הקלינית שלה בין 

עם תבלון צרפתי. נאמנותה היא למטופליה ולהקשבה  תמהיל של פרויד, קליין וויניקוט -שונות 
יוצאת מנקודת המוצא לפיה מיניות האדם היא  פסיכואנליטית רחבה ועמוקה של נבכי נפשם. היא

בתוך כך  טראומטית במהותה ועוקבת אחר מטופלים שנלכדו בסבך מיניות שמחפשת פתרונות.
להיותה אנליטיקאית שמחפשת פתרונות  -היא מזמינה את קוראיה לחדר עבודתה ולנפשה פנימה 

 בתוכה היא, ולא רק בתיאוריה.
 
 
 

 סמינר קליני
  goldstein.sara@gmail.com  (4474258-054  ,7110831-054)טל.    שרה גולדשטיין

 
 סמינר קליני

   nilly.szor@gmail.com(      4534072-054)טל.     נילי שור

mailto:gihoresh@netvision.net.il
mailto:ilanbernat@gmail.com
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 ה' שנה
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  reubin.r@gmail.com(    5953544-054,  5661237-03)טל.    רחל ראובינוף

 

של  חווית התהוות האנליטיקאי המפגש ישמש כמסגרת לעבודה משותפת על סוגיות המלוות את
 תהליך הכשרתם.בהמתמחים הנמצאים 

 הסמינר יתקיים אחת לחודש לאורך כל השנה.
  

 25.1.21,  28.12.21,  14.12.21, 16.11.21,  19.10.21:  בסמסטר הראשון תאריכי המפגשים
 
 
 

 מחשבות על ביון המאוחר
  etiland47@gmail.com ( 4503108-052)טל.    אתי לנדאו

 

 נלמד ונחשוב ביחד את ביון המאוחר.
 קשב ופרשנות(,וקטעים מספרו 1967זכרון ותשוקה")נקרא את המאמר של ביון "הערות על 

 כנקודות מוצא להיכרות עם מחשבותיו המאוחרות.  1,2,3בפרקים 
 בכתיבתו המוקדמת. ןחלקן כבר התקיימו בגרעיניות

  במובן של האמת הרגשית האולטימטיבית, ",O"-ננסה להבין בעזרת מחשבותיו את מהותו של ה
קלינים שהוא מציע -םיפגש עם המטופל ואת הכלים הטכניאת מצב המינד הנדרש מהמטפל במ

 לנו. 
 
 
 

 מבוא  –הגותו של דונלד מלצר 
   robbyschonberger@gmail.com  (3527830-052,  5718423-03)טל.     רובי שונברגר

 

מהטקסטים המרכזיים של מלצר, נדון באתיקה העומדת בבסיסם ובתרומתו בסמינר נקרא כמה 
היסטורי -להתפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, נמקם את תרומתו בקונטקסט תיאורטי

 ונתוודע לכמה מההמשגות הייחודיות אותן הוא הכניס לשפה הפסיכואנליטית.
 
 
 

 סמינר קליני
  naamakeinan@gmail.com(    3840767-052,  9573105-09)טל.     נעמה קינן

 
 סמינר קליני

   dana.amir2@gmail.com     (8777551-205, 8330233-40)טל.   פרופ' דנה אמיר
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 סמסטר שני 
 
 
 

 שנה א'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  ruthzac53@gmail.com (3357108-052 ,6021433-03)טל.    רות זכרין

 

 21.6.22,  7.6.22,  17.5.22,  26.4.22,  5.4.22,  22.3.22,  8.3.22  תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
 
 
 

 (המשולב,  פתוח לכולםלמסלול )  תצפית בתינוק
    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל

 naomiler56@gmail.com    (4265686-054)טל.    נעמי מילר
 

,  10.5.22 )מפגש זום(,  3.5.22  ,12.4.22,  29.3.22,  15.3.22 תאריכי המפגשים בסמסטר השני:
 .19.7.22)יום ההשלמות(,   5.7.22 -ובנוסף מפגשים ב , 28.6.22,  14.6.22,  31.5.22

 
 
 

 של פרוידכתבים טכניים קליניים 
  Itamar.lurie@gmail.com(     5672782-050 ד"ר איתמר לוריא  )טל. 

 

מטרת   זה מתמקד במאמרים של פרויד העוסקים בסוגיות טכניות בטיפול הפסיכואנליטי. סמינר
ליצור דיאלוג עכשווי ורלוונטי בין מחשבותיו של פרויד לבין הפרקטיקה הפסיכואנליטית  הסמינר

הטיפול נקרא בעיקר את המאמרים המופיעים בקובץ  הסמינרבמסגרת   .בסמינרשל המשתתפים 
תיאורי מקרה של  לשלושה, ונתייחס 2002בעריכת עמנואל ברמן, עם עובד  ,הפסיכואנליטי

קרוא הן את ההקדמה הדחוסה של עמנואל ברמן )"המסע הארוך"( והן את אני ממליץ ל פרויד. 
 .לסמינרערן רולניק )"בין טכניקה לאתיקה..."( כחומר רקע  –מאמרו של המתרגם 

 
 
 

 סמינר קליני לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה 
 hana.wakstein@gmail.com(       4947367-054.  )טל  חנה וקשטיין

 

דיונים והרגשות סביב הסוגיות השונות של המעבר , למחשבות בסמינר נפתח מרחב 
 לאנליזה.  מפסיכותרפיה

לתהליכים שמתרחשים  אורטיים שנכתבו בנושא ובחוויות האישיות בהתיחס ינעזר בחומרים ת
  .בשלב הזה

 
 
 

  (1923-1914פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש ) המטא –התפתחות מחשבת פרויד חלק ב 
 shmuelerlich@gmail.com(      4807117-054 )טל. פרופ' שמואל ארליך 

 

ועוקב אחרי התפתחות מחשבת פרויד בשנים ( 1914-1893הסמינר הוא המשך של סמינר קודם )
פסיכולוגיה )התיאוריה -המאוחרות, שנים של ביסוס הפסיכואנליזה. מחד התגבשה בהן המטא

הפסיכולוגית של הנפש, התפתחותה ותפקודה( ומאידך התחוללו שינויים ותיקונים מרחיקי לכת 
נרקיסיות" ונסיים אותה במודלים שעוצבו בתקופה הקודמת. נתחיל את הסקירה מהמאמר "על ה

ב"אני והסתמי". נוכל לבדוק את גישתו הייחודית של פרויד לחקר הנפש ואת נכונותו לעדכן 
 ולפתח את המודלים התיאורטיים שיצר לאור ממצאיו הקליניים.

 
 
 

 (סדנה)היכרות וחשיבה על אתיקה בפסיכואנליזה 
  miraeg@gmail.com  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך

 

בפסיכואנליזה. נשאל על הזיקה בין  של אתיקה בשאלות ונתלבט נעורר ההסדנ במסגרת
גע בשאלות של אתיקה במצב ההתמחות ובשאלות הקשורות יהתיאוריה הטכניקה והאתיקה. נ

 לסודיות מקצועית.
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 .19:00-15:15בשעות   19.7.22אביב, ביום ג' -בה לשנה א'. תתקיים בבית החברה בתלסדנת חו
 
 
 
 

 
 שנה ב'

 
 התהוות הפסיכואנליטיקאי 

  estidinur@gmail.com  (2865627-052, 7453988-09)טל.    אסתי דינור
 

 21.6.22,  7.6.22,  17.5.22,  26.4.22,  5.4.22,  22.3.22,  8.3.22בסמסטר השני:  תאריכי המפגשים 
 
 
 

   המשולבהשלמה למתמחים במסלול   –  הלוחש לילדים: המקרים הקליניים של ויניקוט
  joelmilr@yahoo.com (   4265681-054  )טל.    יואל מילר

 

 ואמא שלה, כתב ויניקוט: 5בתיאור קצר של מפגש עם דיאנה בת 
מראה דובון  "כשפתחתי את דלת הכניסה להכניס את האם, ילדה קטנה להוטה הציגה את עצמה,

קטן. לא הסתכלתי על אמה או עליה, ניגשתי ישר לדובי ואמרתי: "איך קוראים לו?" היא אמרה: 
)דובי(.", קשר חזק בין דיאנה לביני התפתח במהירות, והיה עליי  לשמר אותו כדי לבצע "רק טדי 

 את התפקיד העיקרי שלי שהיה לענות על צרכי האם."
ויניקוט הייתה יכולת מיוחדת ליצירת חיבור  עם הילד ועם עולמו הפנימי במעט מילים נוגעות. ול

 ברי, מטרה בפני עצמה. לדבריו: הוא ראה ביכולת לשחק, ביכולת להשתהות במרחב מע
"פסיכותרפיה מתרחשת בחפיפה של שני תחומי משחק, זה של המטופל וזה של המטפל. 
פסיכותרפיה קשורה לשני אנשים שמשחקים יחד. המסקנה מכך היא שכאשר המשחק אינו 
אפשרי הרי  שהעבודה של המטפל מכוונת כלפי הבאת המטופל ממצב של אי יכולת לשחק למצב 

 יכולת לשחק".  של
ויניקוט עבד עם תינוקות, ילדים ומתבגרים, והיה לו ענין מיוחד בילדים ומתבגרים אשר סבלו 

וט. המקרה האנליטי הראשון שלו כמתמחה בפסיכואנליזה היה אמטראומה, עבריינות ואקטינג א
עולם הת של נער עבריין. הוא גם גילה ענין רב בילדים אשר פונו מבתיהם בגלל ההפצצות במלחמ

 השנייה. 
דרך קריאת מספר מקרים  ,בסמינר זה לא נלמד את התיאוריה של ויניקוט, אלא נכיר מקרוב

קליניים, את העבודה המרגשת שלו עם ילדים ומתבגרים. באופן הזה נעמיק בחשיבתו ונחשוב על 
 הדרכים ליישם אותה בעבודה הקלינית שלנו.

 

 28.6.22,  14.6.22,  31.5.22,  10.5.22,  12.4.22 , 29.3.22,  15.3.22 תאריכי המפגשים:  
 
 
 

 ממשיכי קליין
  yaelkhenin@gmail.com (6021172-03)טל.     יעל חנין

  

החשיבה הקלייניאנית שמתחילה בכתביה של מלאני קליין המשיכה להתפתח ולהעמיק בשני 
 פרדה: המישורים השלובים זה בזה ואינם ניתנים ל

מודעת, -מישור תיאורטי בו יש הרחבה ופיתוח של מושגים מרכזיים כגון הפנטסיה הלא
ומישור של פיתוח  ,אובייקטים פנימיים, הסיטואציה האדיפלית, הזדהות השלכתית וכדומה

והבנת הקשיים הנובעים מהטכניקה האנליטית. במישור זה נוצרו פיתוחים תיאורטיים של 
כותבים קלייניאניים שנבעו מהתמודדות באזורי נפש בהם הפחד מפני שינוי ואימת הכאב הנפשי 
 גורמים לעצירה באנליזה ולעיתים אף לסיומה. מאמרים כמו "המטופל שקשה להגיע אליו" של

" של חנה סגל, On the clinical usefulness of the concept of the death instinctבטי ג'וזף, "
 ם בלבוליים של הרברט רוזנפלדמושג ה"מסתורים הנפשיים" של ג'ון שטיינר, הכתיבה על מצבי

 שהעמיקו והעשירו לעין ערוך את החשיבה האנליטית. ,ועוד מאמרים רבים אחרים
מתוך דגש על יחסי ההעברה  ,קטן מכתיבה עשירה זו של ממשיכי קליין בקורס נקרא חלק

מודעים המתרחשים בשעה ובניית הפירוש מתוך -וההעברה הנגדית, ההקשבה לתהליכים הלא
 הקשבה זו.
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 "אנחנו חומר ממנו עשויים החלומות": סמינר על החלום  
  melamed_barak@bezeqint.net   (  2684259-052 .)טל  מלמד-עידית ברק

 

 מסמן את לידתה של הפסיכואנליזה.  1900-פרסום "פירוש החלום" ב
בסמינר נעקוב אחר התפתחויות ושינויים שחלו בתפיסת החלום ומיקומו בעבודה הטיפולית מאז 

 ות עכשוויות. פרויד ועד לפרספקטיב
 נקרא מכתביהם של פרויד, סגל, מלצר, חאן, בולאס, אוגדן ואחרים. 

לשם הבהרה והמחשה של היישומים הקליניים ניעזר בחלומות ובווינייטות מתוך אנליזות שיביאו 
 המשתתפים. בין השאר נדון בנושאים כמו חלום וחשיבה, מרחב החלום וחוויית החלום, ההקשבה

 ולית ועוד.לחלום בשעה הטיפ
 
 
 

 סמינר קליני
  ydesheh@gmail.com ( 3374227-052)טל.    ד"ר יעל דשא

 
 סמינר קליני

    eranrolnik@gmail.com(     2644002-052,  6021304-03)טל.     ד"ר ערן רולניק
 
 
 
 
 

 שנה ג'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  anattelerant56@gmail.com ( 7748304-050)טל.   ענת טלרנט

 

 7.6.22,  17.5.22,  26.4.22,  5.4.22,  8.3.22  תאריכי המפגשים בסמסטר השני: 
 

   
  

 התיאוריה הבסיסית של פסיכולוגית העצמי הקוהוטיאנית

  yostamir@hotmail.com(       4819696-054)טל.    יוסי טמיר
 

רבות מאז כינונה כמדע נפש האדם ע"י פרויד. אחת התיאוריה הפסיכואנליטית עברה תמורות 
מהתמורות המשמעותיות התייחסה למהות הממד המרכזי והעיקרי בהוויה הנפשית והתבטאה 
במעבר מתפיסה הרואה את הדחף ותסכולו כאלמנטים המרכזיים בנפש אל תפיסה המדגישה את 

ו, ומתוכה הוא גיבש הצורך והחסך. קוהוט הינו אחד מהמייצגים והמפתחים של תפיסה ז
תיאוריה בה העצמי וצרכיו קיבלו משמעות מרכזית בהבנת מהלך התפתחותו של האדם, התהוות 

 הפתולוגיה הנפשית ומהות המעשה הטיפולי.
על בסיס קריאה קרובה בכתבי קוהוט, נתמקד בהעמקת ההיכרות עם עיקרי תיאוריה זו 

צרכי העצמי, מהות ותפקיד האובייקט,   ומושגיה: הנרציזם כתשתית המוטיבציונית של האדם,
בתהליך ומרכיבי הריפוי האנליטי   תפקיד האמפתיה, הפרעות האישיות הנרציסטית. נדון גם

 הנובעים מהתיאוריה של קוהוט.
 
 
 

 סמינר קליני
  ornaalbeck@gmail.com (  2236116-052,  6440116-03)טל.    ארנה אלבק

  
 סמינר קליני
  ornalb@gmail.com(    3257814-052)טל.    בורנפלד-אורנה לירון

 
 סמינר קליני
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050,   7719671-09)טל.     הוגו גולדיוק
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 סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי
   ilanamir284@gmail.com       (2334929-052,  5299622-03  )טל.  ילן אמירד"ר א

  

השבר הבסיסי הינו שבר שנוצר בחיבור הראשוני בין התינוק לבין אימו, המטביע את חותמו 
בנפשו של האדם. שבר זה יבוא לידי ביטוי בהמשך חייו של האדם במגוון רחב של פתולוגיות 

ם הרולד סירלס טוענים שעל מנת לטפל בפסיכותרפיה נפשיות. גם מיכאל באלינט וג
פסיכואנליטית במטופלים שמאחורי סיבת פנייתם לטיפול עומד קיומו של שבר בסיסי, יש לאפשר 
קיומו של תהליך רגרסיבי משמעותי, וזאת על מנת להגיע לאזור השבר הבסיסי ולאחר מכן לצאת 

רש מהמטפל להתייצב בטיפול עם עמדה ממנו באופן חדש וטוב יותר. מסע טיפולי שכזה דו
טיפולית מיוחדת. המאפיינים הקליניים של אזור השבר הבסיסי והעמדה הטיפולית הנדרשת על 
מנת להגיע אליו הם הנושאים שנתמקד בהם במהלך הסמינר. גישתם של מיכאל באלינט והרולד 

אובייקט ראשוניים, בהם -סירלס לגבי סוגיות אלה דומה, אך גם שונה. באלינט מתכנס לעבר יחסי
אובייקטלית )כמו -האינטראקציה עם מטפל והמסגרת הטיפולית מהווים סביבה ראשונית לא

אוויר, מים, אדמה(, ומספקים נוכחות ראשונית הכרחית ומיטיבה; בעוד סירלס נע לכיוון 
ת התחברות עמוקה של מטפל ומטופל, המצליחים להגיע דרך קשר סימביוטי אמביוולנטי )תלו

 אמביוולנטי )תלות מיטיבה(.-מערערת( לקשר סימביוטי פרה
ההשוואה בין הדומה והשונה בשתי הגישות מרחיבה ומחדדת את המבט על אזור השבר הבסיסי 
ומספקת למטפלים הכרות ראשונית עם הגישה הטיפולית הנדרשת על מנת לעבור את המסע הזה 

 בהצלחה.
 
 
 
 
 

 שנה ד'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
   gihoresh@netvision.net.il (     5954436-054,  6436790-02)טל.   גילה חורש

 

 7.6.22,  17.5.22,  26.4.22,  5.4.22,  8.3.22תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 מהתמוטטות' ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ו'פחד

  eshel211@bezeqint.net     (9176363-077)טל.   ד"ר עפרה אשל
 

לגבי הרגרסיה בטיפול אנליטי, אשר התפתחו   בסמינר ייסקרו הרעיונות התיאורטיים והקליניים
מרגרט ליטל,  –בקבוצה הבריטית העצמאית, בעיקר בכתיבתם של ויניקוט ובאלינט, ובהמשך 

מסעוד חאן ובולאס. נתמקד בוויניקוט ובאופן שפיתח את חשיבותה הרבה של הרגרסיה 
בטיפול במטופלים עם הפרעות אישיות סכיזואידיות, נרציסיסטיות, הטיפולית כקו מרכזי 

גבוליות, והפרעות פסיכוטיות, וגם במצבים טיפוליים קשים במטופלים נוירוטיים. גישתו שונה 
לכת של טווח הטיפול -מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית ומציעה הרחבה מרחיקת

נליטי במטופלים שהיה כישלון בהתאמה לצורכיהם הנפשי. לפי מחשבת הרגרסיה, בטיפול פסיכוא
המוקדמים, צריך שתתרחש בטיפול רגרסיה עד לפני המקום או עד למקום שהשתבש בהתפתחות 

ממשית של קשר ראשוני בטיפול, לחוות מחדש ולתקן עם -המטופל, ואז בתוך חוויה עכשווית
העבר -ווה לתיקון היסטורייתהמטפל את מקום הכשל. רק כך ניתנת הזדמנות חווייתית חדשה בה

הזדמנות אשר מתהווה ונחווית עם המטפל  –המוקדמת של המטופל ולהתפתחות נפשית חדשה 
בטיפול. ננסה להבין את המשמעות הטיפולית של דברים אלה, ואת הרדיקליות הגדולה שיש בהם 

 מבחינת החשיבה והמעשה הטיפולי. 
רויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפש

לחשיבה ולחוויה. נקרא את מאמרו -ניתנת-בלתי-הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה
(, והמשכו 1974 -?, פורסם ב1963 -החשוב מאוד של ויניקוט "פחד מהתמוטטות" )נכתב כנראה ב

טיפולית בהשוואה לזה של ( ו"מושג הרגרסיה ה1965במאמרים "הפסיכולוגיה של השיגעון" )
(, שפורסמו כולם לאחר מותו; ואם נספיק, מאמרים ממשיכים של קלייר 1967ארגון ההגנות" )

 ויניקוט, אוגדן, אייגן, ואשל.
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   שנדור פרנצי

 ownsec@gmail.com     (6473329-050 )טל. אורנה וסרמן
  

דרך קרבתו האישית והרעיונית לפרויד,  –שותף להיווצרות הפסיכואנליזה בשני מובנים  פרנצי
קיבלו את  -בחלקם  - שכן רעיונותיו  –הטרמת ערוץ  –ודרך התווית ערוץ משלו, נכון יותר לומר 

גיבושם התיאורטי הרבה אחריו, ורעיונות אחרים עדיין ממתינים לפיענוח ולהמשגה 
נתמקד בו נוגע להקשבה רדיקלית למטופל ולכאבו. הקשבתו עוקבת אחר הערוץ ש  תיאורטית.

ביטויי כאב קשים והשלכותיהם המבניות והתכניות על הנפש, מתוך פתיחות אישית, ומתוך מאמץ 
 להתאים את התיאוריה והטכניקה למה שנגלה לאוזניו.

זה ולתהליך  הסמינר יתבסס על קריאה ב"יומן הקליני", שם ניתן להיווכח לאופן הקשבה
ההמשגה של הבנות ואופני ריפוי הנגזרים ממנו. נראה כיצד חלק מהרעיונות מתנסחים במאמרו 

גם לאור תיאוריות   ננסה לחשוב על רעיונותיו  .""בלבול השפות בין המבוגרים לילד  –האחרון 
, מאוחרות, הממחישות בדיעבד את עומק ראייתו )כמו למשל אצל באלינט, קוהוט, ויניקוט

 בולאס(.
 
 
 

 סמינר קליני
   zlandoy@zahav.net.il ( 8375191-052,  9356474-08)טל.     גילה לנדאוד"ר 

 
 סמינר קליני

  avinut@netvision.net.il(    4941419-050)טל.    ד"ר אבי נוטקביץ
 
 
 
 
 

 שנה ה'
 

 התהוות הפסיכואנליטיקאי
  reubin.r@gmail.com(    5953544-054,  5661237-03)טל.    רחל ראובינוף

 

 7.6.22,  17.5.22,  26.4.22,  5.4.22,  8.3.22תאריכי המפגשים בסמסטר השני:   
 
 
 

 אובייקט או סובייקט: עמדת המטפל בגישה האינטרסובייקטיבית

 itreves@gmail.com     (6264636-050,  5463840-03)טל.   ד"ר אילן טרבס
  

מטופלים מחפשים דרך לחבור לאנליטיקאים שלהם, לדעת אותם, לחתור מתחת לפסאדה שלהם 
ולהגיע למרכז הנפשי שלהם באותו אופן שילדים מחפשים לחבור ולחדור לעולמם הפנימי של 

 הוריהם" )ל. ארון(.
ריה הפסיכואנליטית. הסמינר יציג את הגישה האינטרסובייקטיבית ותרומתה הייחודית לתיאו

בניגוד לגישות המדגישות את השאיפה לצמצמום נוכחותו של המטפל, גישה זו טוענת לא רק כנגד 
השאיפה לאיפוק ניטרלי אלא רואה בהשתתפות האקספרסיבית של המטפל מרכיב משמעותי 
 ובלתי נמנע של העמדה הטיפולית. במרכז הסמינר נדון בשאלות: האם נחוץ למטופל לדעת את

הסובייקטיביות של המטפל? כיצד המטופל חווה ומפרש את נוכחות המטפל? וכיצד משפיעה 
מעורבותו של המטפל על ההתערבויות שלו בשעה הטיפולית? הסמינר יתבסס על קריאת מאמרים 

 )מיטשל, ארון, הופמן, דוויס, גנט, בנג'מין( ושל הצגת חומר קליני על ידי המשתתפים. 
 
 
 

ם נגיעה עמוזן ) הנש ושל מישל דאלפל ז'אןהחשיבה של  : י, סקסואליזהותי, את-ויטלי
   מהם  ומה שאני לומדת  ,חשיבה של רנה רוסיון(ב

 chetritvatineviviane@gmail.com       (0542029057)טל:   וטין-ד"ר ויויאן שטרית
 

אחריות היים של האימה-ורות הנשייםקמעל ה –י הפיתוי האתי של המצב האנליט  בהמשך לספרי
נש למצב הראשיתי, בהגדרתו 'המצב אאן לפלז'ם ענתייחס  , (2019)מגנס, האחר   כלפי

ולאחריו הילד, לבין סביבת אנתרופולוגי היסודי', דהיינו המפגש הבלתי נמנע בין התינוק בן יומו ה
 המבוגרים הדואגת לו, לאור ממד האסימטריה הכפולה שלו:
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     בהמשך –של הפיתוי הראשיתי, הפיתוי לחידה, שמפעיל עולם המבוגרים על הילד  אסימטריה
 . The Sexualוהמושג שלו 'הסקסואלי' לחשיבתו,

    אסימטרית כלפי אותו  באחריות אסימטריה אתית, הקשורה לעובדה שעולם המבוגרים נושא
לחשיבה של  בהמשך – שלו תלויות באתיקה זו יםילד, כאשר הישרדותו הפיזית והחיים הנפשי

 .The Ethical, מבחינתי: לווינסעמנואל 
נוסף  על פי השקפתי, אסימטריה כפולה זו של מה שאני מכנה 'הפיתוי האתי', המקבלת ביטוי 

 בטיפול האנליטי –בחלקה  –תממשת מחדש ו/או 'נוצרת' דרך 'התשוקה של האנליטיקאי' ומ
היא חלק אינטרינזי של הסיטואציה האנליטית. היא  מרגע ההצעה של האנליזה ועד לסיומה,
 .[(Rene Roussillon]  א שטיפל בו במיוחד רוסיוןש)נו נמצאת במקורו של ניכוס הסובייקטיביות

ובהמשך  ,קצת מהחשיבה של רנה רוסיון  לפלאנש,הפיתוי המוכלל' של  מ'תיאורייתכך נטעם 
 -הנוגעות במה שהוא מכנה הוויטלי  Michel De M’Uzan –מוזן  הנתייחס להצעות של מישל ד

 .The Vital-Identitalזהותי 
מישל דה מוזן עוסק בפציינטים המפגישים אותנו עם מצבים ראשוניים לוקים בחסר גדול, חסר 

היא   שעבודתנו כאנליטיקאים  הוא טוען יכולת הוויטלית שלהם.ו/או פגיעות, שתקפו את ה
)במובן  ל"מיני" חיבור, שהיה צריך להתקיים בהתחלת דרכם, לאפשר לפצינטים אלה

 Roussillon, הרגשית שלנו תהיה כאן מרכזית. כאן  אני של המילה(. הנוכחותיהלפלאנש

  דרך אנדרה גרין. ביון(, מתחבר כמובן לaffectsוהחשיבות שהוא נותן לרגשות )
מקורות האתיקה כאחריות   האחרון של ספרי ניסחתי השערה פסיכואנליטית חדשה על ו)בחלק

די   הצעתי שניתן למצוא את מקורות האתיקה בנשי/אימהי שבכל אדם. אם יישאר  עבור האחר:
   .או שנשאיר אותו להזדמנות אחרת( ,בנושא זה  ניגע זמן

יתקבלו  –עות להצעת האנליזה למטופלים, לסיטואציה האנליטית ולתהליך וינייטות קליניות הנוג
 כמובן בברכה.

 
 
 

 סמינר קליני
 ahuva.barkan@gmail.com(       4818447-054,  5466006-03)טל.   טרבס-אהובה ברקן

 
 

 סמינר קליני
  ylbaruch@gmail.com (  7416680-054,  5636083-02 )טל.    ברוך יעל
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 .סדנאות

 
 

 סדנת המשך – דיסוציאציות חופשיות

 meirstei@gmail.com  (    8228601-050)טל.    ד"ר מאיר שטיינבוק
 

מסיבית של מנגנוני  ידי הפעלה-על אשר תחושת רציפות העצמי שלהם נשמרת מטופלים רבים
חופשיות -מתקשים להיעזר בטכניקה הפסיכואנליטית המקובלת של אסוציאציות דיסוציאציה,

לתלות -רגרסיה בכתבי באלינט וויניקוט, נבחן כיצדדוגמאות מהקליניקה וקריאה  בעזרת  ופירוש.
שאינן ניתנות לייצוג,   לתצורות היחס הטראומטיות הראשוניות,  כטכניקה טיפולית מאפשרת

נפשו של המטפל ולהפכו ל'נשא'  'דיסוציאציות חופשיות' לתוך-הרשומות בנפש המטופל, לפלוש כ
לצרכי התלות  מות ביחס של המטפלבסדנה ננסה לזהות ולפגוש את התנודות שקיי שלהן.

וההתפתחות של המטופל , בין התמסרות לבין התנגדות להתמסרות זו. תנודות אלה המתבטאות 
יכולות לשרטט עבורנו את רישומיו של המצב הדיסוציאטיבי הראשוני, ואף  ביחסי ההעברה,

    לסמן נתיבים של איחוי.
 

שהשתפו בסדנה "דיסוציאציות חופשיות" בשנת הלימודים  פתוחה למתמחים ולחבריםהסדנה 
אביב -תתקיים במכון בתל .עדיפות למתמחים , ולמצטרפים חדשים בתיאום עם מאיר.2021-2020

 .19:30-16:00בשעות   25.6.22 , 21.5.22 , 12.2.22 , 15.1.22 בשבתות בתאריכים:
 

  למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה. תוכר
 

 https://forms.gle/YQP54gTxfuS21Yko8ה:  קישור להרשמ
 
 
 
 מנות הפרשנות הפסיכואנליטיתוא

 .comdoripog@gmail      ( 6421221-054טל.  )  דורית פוגרונד חי
 

בסדנה נלמד על הפרשנות הפסיכואנליטית, אחד מהכלים הקליניים העוצמתיים בארגז הכלים 
נלמד על  ;הפסיכואנליטי. הטכניקה הפרשנית הופיעה כבר בימיה הראשונים של הפסיכואנליזה

 התהוותה והתפתחותה.
 באנליזות אנו מתחקים אחר האמת הלא מודעת בנפש המטופלים שלנו. המטופל מספר על ידי

בהעברה, כאן ועכשיו. אנו נציע את הבנותינו באמצעות  ,החייאת עולמו הפנימי, עבר והווה
 פירושים בתקווה לחולל שינוי נפשי.

הכולל את שלל הביטויים הרגשיים של המטופל,  ,בסדנה נחשוב על מהלך יצירת הפירוש האנליטי
הכוללים את התיאוריות  ,תהמהדהדים בתוך מאגר הרגשות, האסוציאציות, הפנטזיות והזיכרונו

  אותו נציע למטופל כהשערה לשקול. ,והאתיקה שלנו והופכים יחד להבנה ופירוש
אם נרשה לעצמנו להשתהות באי הידיעה ולעכל את ים האסוציאציות הפרטיות, אם נוכל לשוטט 

יחד עם  ,המהלך כולו על – לכדי הבנה וננסח פירוש בהיר וצלול ןולבסוף לאספ ן, לשחק איתןבתוכ
  נלמד בסדנה. ,התוצר הסופי

הלמידה תהיה דרך התבוננות בחומרים הקליניים שלנו בעזרת מאמרים נבחרים מתחום יחסי 
 האובייקט העוסקים בנושא.

 מנות.ונחשוב יחד האם ניתן לדבר על פירוש במונחים של א
 

אביב -ה בתלמתמחים וחברים עם עדיפות למתמחים, ותתקיים בבית החבר 10 -פתוחה ל הסדנה
 .26.7.22,  12.7.22,  22.2.22,  15.2.22בימי ג', בתאריכים:  

 

  תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/G14nivyz9ie6bjft9קישור להרשמה:   
 
 
 

 הנרקיסיזם במחצית החיים השנייהכששערו של נרקיס מאפיר... גלגוליו של 
 nevovered@walla.com(    3695783-052)טל.    ורד נבו

 

החשיבה על מחצית החיים השנייה, על תהליכי הזדקנות וזקנה על גווניה השונים, כרוכה בשאלת 
יים התפתחותיים אישיים, גופניים ונפשיים, כמו גם בשינויים הנרקיסיזם. תקופה זו מלווה בשינו

במעורבות המשפחתית, התעסוקתית, הכלכלית, החברתית. שינויים אלה משפיעים על 
הערך והדימוי העצמי של כל אדם. השאיפה  מתחושת –הנרקיסיזם שלנו, ואף מושפעים ממנו 

הנרקיסיסטית לקביעות, מוכרות ושלמות מאותגרת, כשנדרשות גמישות ויכולת לספוג שינויים, 

mailto:meirstei@gmail.com
https://forms.gle/YQP54gTxfuS21Yko8
mailto:doripog@gmail.com
https://forms.gle/G14nivyz9ie6bjft9
mailto:nevovered@walla.com
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להכיר ולקבל את המציאות הבלתי נמנעת, כולל את עובדת ההתקדמות בציר הזמן, סופיות 
זות שאנו עוברים ומלווים, החיים ומותנו. אלה נושאים שלא קל לעבד בחיינו, בטיפולים ובאנלי

 ובסדנה נציע מרחב התבוננות וחשיבה משותפת עליהם. 
ובנרקיסיזם בהקשרו לזקנה. נערוך הכרות עם גישות יזם נדון בזקנה בהקשרה לנרקיס

פסיכואנליטיות שונות לראיית מחצית החיים השנייה )השלבים בזקנה, המתח בין ירידות 
מצב של וש המשגות שונות לנרקיסיזם )האם קיים וסטגנציה להתרחבות והתפתחות( ונפג

או שמדובר בהפרעה  ,אנושיתבריאה, נרקיסיזם ראשוני? האם ניתן לראות נרקיסיזם כתופעה 
 (. הרסנית לדחף החיים?ש

נחיל זאת למפגש האנליטי עם מטופלים בשלבים שונים ובהתמקמויות שונות במחצית החיים 
 לים. השנייה, וגם לחוויותינו שלנו כמטפ

ושל תאורטיקנים  של ממשיכיה תרומותיהםשל פרויד מול גישתה של קליין ונבחן את עמדותיו 
נעזר אף בראייתו של קוהוט לגבי גלגוליו של   ונקרא ביחד מעט מהמשגותיו של לאקאן. אחרים,

  .הנרקיסיזם, על השלכותיה לזקנה
 

, 1ברח' הפרדסים תקיים ות עם עדיפות למתמחים, מתמחים וחברים 10 -הסדנה פתוחה ל
 .20:30-15:30בשעות   26.7.22,  19.7.22,  22.2.22,  15.2.22 בימי ג' בתאריכים: הרצליה, 

 

 .כחצי סדנה)שני מפגשים( או לחלקה הראשון בלבד  ,ניתן להירשם לכל הסדנה
 

   https://forms.gle/EEPkQvUD2t2pSGzm7 קישור להרשמה:
 
 
 

 קריאה במקרים קליניים של ויניקוט
    smadarstei@gmail.com(    7989065-050,  5609245-03)טל.     סמדר שטיינבוק

 

( סיפרה גבריאל, אישה בשנות החמישים לחייה, שאיננה 2017)לונדון  בראיון לדבורה ליופניץ
זוכרת כמעט כלום מדמותו של המטפל אותו ביקרה במשך תקופה בעת שהיתה פעוטה, ושתאור 
  הפגישות עימה הובאו לדפוס, לבקשתו של ויניקוט, מעט לאחר מותו בספר המפורסם בשם

שנשא ויניקוט  ,השמיעה לה המראיינת קטע מתוך הרצאה משודרת ראיון. בעת ההילדה פיגי
. גבריאל הקשיבה, שתקה, הקול לא אמר לה כלום, אבל כשהתבקשה לאפיין 1949ברדיו בשנת 

 אותו, אמרה מייד שהוא נשמע לה משום מה "קול מאד אינטימי". 
ושותף לרגעים הרי מה נרשם בנו מדמותו של מטפל, שמלווה אותנו לעיתים שנים ארוכות, עד 

 גורל בחיינו? מה זוכרים המטופלים שלנו מכל מה שאמרנו, חשבנו, פרשנו, היינו עבורם ואיתם?  
קריאה חוויתית יצירתית ומעמיקה במבחר מתוך תאורי מקרה המשובצים בתוך תאפשר  בסדנה

סות כתביו של ויניקוט, מגע קרוב עם דמותו של ויניקוט כמטפל, המפלס דרכו מתוך התפי
הקלאסיות של פרויד וקליין על ברכיהן גדל, לעבר תפיסה ייחודית משלו. מתוך הקריאה ננסה 

אוריה של הקליניקה ילחקור ביחד ולחדד את אפיוניה של תרומתו של ויניקוט לת
 נטיות שלה לעבודתנו הקלינית היומיומית.והפסיכואנליטית, וכן נדון ברלו

כתיבתו הקלינית: תאורי שעות מפורטים, דוגמאות  נפגוש מקרים מתוך הסוגות השונות של
להמחשה בתוך מאמר, קונסולטציות, תאורי מקרה מתמשכים וכדומה. נתחיל בקריאת מקרה של 

שה שהגיעה לקליניקה של ויניקוט וביקשה ממנו פגישה שאיננה מוגבלת בזמן. נמשיך ונחבור יא
ובין  ,בין השאר ,אופן חי ומפורט. נפגושאליו למפגשי הקונסולטציות שויניקוט שקד על תיעודן ב

מוקה עם נפשם של הילדים אותם השורות, את דרכו הייחודית של ויניקוט ביצירת קומוניקציה ע
נחבור אליו במקומות של  .וכפסיכואנליטיקאי ואליהם התמסר בעבודתו כרופא ילדים פגש

תכן בלשאת את מה התמסרות עמוקה לאזורי נפש רגרסיביים של מטופלים שאיתם הוא מס
שארע ולא נחווה, שאיתם הוא מהלך על התפר שבין התאיינות מייסרת לבין נקודת שקט שגלום 

  .בה פוטנציאל הצמיחה והחיוניות
 

אביב -ותתקיים בבית החברה בתל עם עדיפות למתמחים, וחברים מתמחים 12 -להסדנה פתוחה 
 .20:00-16:30בשעות   2.8.22,  26.7.22,  22.2.22,  15.2.22 בימי ג' בתאריכים:

 

 תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה.
 

 https://forms.gle/tGuc1UeY7xwNzGF36קישור להרשמה:  
 
 
 

  

https://forms.gle/EEPkQvUD2t2pSGzm7
mailto:smadarstei@gmail.com
https://forms.gle/tGuc1UeY7xwNzGF36
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 התינוק כסובייקט

  yael31@gmail.com     (4806174-054)טל.    יעל סגל
 

״החקירה הפסיכואנליטית מכוונת אל המקורות המוקדמים של הילדות... אולם החיסרון של 
תצפית ישירה בתינוקות נובע מהקלות בה ניתן לטעות בהבנת הנצפה והקושי בטיפול 
פסיכואנליטי הוא הסקת מסקנות תוך הסתמכות על חומר שעבר שינויים רבים לאורך החיים. 

 (.  1905שיאפשר תיקוף מספק של הממצאים״ )פרויד  שילוב של שתי השיטות הוא זה
הבנת החוויה  ,לאורך עשרות שנות מחקר ,השתכללה ,על בסיס המתווה שהציע פרויד

-במידה המאפשרת לנו לטפל בתינוקות רכים בגישה פסיכואנליטית ,הסובייקטיבית של התינוק
 התפתחותית. 

אותו נחלוק  ,נצבר ניסיון רב בעבודה עם תינוקות והוריהם ,הפועל לפי גישה זו במכון לגיל ינקות
עם המשתתפים בסדנה. הלמידה תתבסס על כתביהם של פסיכואנליטיקאים חלוצים בתחום 

 תינוק. -)ויניקוט, פרייברג, סטרן( וכן על דוגמאות מצולמות של טיפולי הורה
 

 ,ת, המרכז הבינתחומי הרצליהבמכון לגיל ינקו, ותתקיים וחברים מתמחים 10 -להסדנה פתוחה 
 . 13:30-08:30בשעות   25.2.22  ,18.2.22תאריכים: ' בוימי ב

 

 ; תוכר גם כחצי סדנה במסלול המשולב.תוכר למתמחים המשתתפים בה כחצי סדנה
 

  https://forms.gle/Qs98nLhNy4k8Zins9קישור להרשמה: 
 
 
 

   הרשת תיאוריית מתוך מבט: האמנם המטאפסיכולוגיה מתה? 2021 מטאפסיכולוגיה
 ami@dravni.co.il (8080838-054,  6473518-03)טל.    אבני עמיד"ר 

 

 . הפרוידיאנית המטאפסיכולוגיה עם אחר למפגש הזמנה זוהי
 פרויד אמנם . הפרויקט רעיונות על רבה במידה מושתתת הפרוידיאנית שהמטאפסיכולוגיה דומה
 המטאפסיכולוגיה של חינה סר השנים שעם ודומה לביולוגיה מהקישור בהמשך הסתייג עצמו
 . התיאורטיקנים רוב בקרב
 רפאים כרוחות נוכחים להיות ממשיכים וקרעיהם הפרויקט רעיונות, המטאפסיכולוגיה, ועדיין
 . בכלל  האנליטית ובתיאוריה פרויד של יצירתו לאורך

 הבוחנת מתמטית גישה היא פרויד, של מותו לאחר תלוי בלתי באופן שפותחה ,הרשתות תיאוריית
זאת,  עם בפרוייקט. פרויד של לאלו רבה במידה המקבילים רעיונות ופורמלי שיטתי באופן

 עמדו שלא ,אינטראקטיביות ברשתות הקורה להבנת מושגיים וכלים פיתוח מציעה התיאוריה
 הקבלות בין הנעה ,פרויד של רעיונותיו על נוספת פרספקטיבה מאפשרת היא ,ככזו .פרויד לרשות

 ועד הרחבתה ,ממנה העולות מהתהיות חלק תיקון הפרוידיאנית, למטאפסיכולוגיה ואישושים
 הפרוידיאנית המטאפסיכולוגיה בוריח של לאפשרות חזרה מציעה גם היא .ראשה על העמדתה

 . יותר מאוחרות פסיכואנליטיות לגישות
 הרשתות תיאוריית שמציעה הרוויזיה את המטאפסיכולוגי, הכישלון את הבוחן למסע נצא בסדנה

 על המחודש מהמבט העולות האפשריות וההשלכות השאלות את ובעיקר (מתמטי ידע נדרש לא(
 . בכלל והתיאוריה הפרוידיאנית המטאפסיכולוגיה

 חשיבה ,הדחף שאלת ,המוות ודחף העונג עקרון :הבאות השאלות השאר בין ייבחנו זה ממבט
 שלא הידוע ,ראשונית לחשיבה דווקא קשור מציאות בוחן האם ,החזרה כפיית ,ושניונית ראשונית

 לפסיכוזה אפשריות והמשגות ניוז פייק ,אלפא פונקציית ,והפירוש השפה שאלת ,נחשב
 .ולטראומה

 המוצעת שלו השונה ההגדרה ,הוא גם דחוי מושג ,האנרגיה שאלת בחןית ההסדנ של השני בחלק
 ,והעכשיו הכאן ,השאר בין ,יידונו .והקליניקה התיאוריה על והשלכותיה הרשתות תיאורית ידי על

 ושאלת כאסתטיקה או כאמת פירוש ,השפה ,דטרמיניזם-האובר ,האחר מקום, דיו הטוב מרכזיות
 . ביניהן האפשרי והחיבור התיאוריות ריבוי
 יידונו ההשלכות האפשריות להמשגה ולעבודה הקלינית. החלקים בשני

 

בימי ג'  ברמת החיילותתקיים  עם עדיפות למתמחים, מתמחים וחברים 12 -הסדנה פתוחה ל
 .21:30-17:30בשעות   26.7.22,  19.7.22 , 1.3.22 , 22.2.22,  15.2.22 בתאריכים:

 

 .כחצי סדנהמפגשים(  )שלושהאו לחלקה הראשון בלבד  ,ניתן להירשם לכל הסדנה
 

  https://forms.gle/cAFouy6sT19Jt7m99  קישור להרשמה:
 
 
 

  

mailto:yael31@gmail.com
https://forms.gle/Qs98nLhNy4k8Zins9
mailto:ami@dravni.co.il
https://forms.gle/cAFouy6sT19Jt7m99


20 

 

 (ב)לשנה  העמקה  –סוגיות אתיות , אחריות, מקצועיות: ידיעה
  miraeg@gmail.com  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך

 

בסוגיות אתיות כפי שפוגשים במפגש הקליני. נעזר בשאלות  ונתלבט נעורר הבמסגרת הסדנ
 ובמצבים בהם נתקלתם בשלבי תחילת האנליזות.

 

 .19:00-15:00בשעות   1.3.22אביב, ביום ג'  -. תתקיים בבית החברה בתלב'סדנת חובה לשנה 
 
 
 

התבוננות קוהוטיאנית על המיתוס המכונן בהגות  –אשם או אדם טראגי  אדם –אדיפוס 
  הפסיכואנליטית

  shellyfr@bezeqint.net(       3671124-205.  )טל  פריד-ד"ר עפרה כהן
  

בהגות הפסיכואנליטית. פרויד נשען על קורותיו של  זכה למעמד מכונןהמיתוס של אדיפוס 
-תהליכי ההתפתחות הפסיכו  ם שלאדיפוס, בנם של לאיוס ויוקסטה מלך ומלכת תבי, להמשגת

על( -בפרט ובעיקר. אלו הפכו להבנות יסוד )פרדיגמת התסביך האדיפאלישל ו בכלל סקסואלית
-כינונו של הסופר , כאשרושית על מרכיביה השוניםהתהוותה והתפתחותה של הנפש האנבדבר 

ופירותיו של מהלך התפתחותי זה. מהלך שפרויד רואה בו תנאי יסוד  אגו מהווה את שיאו
נות אלו רישומיהן של הבזציה כולה. לילהתפתחות לא רק של הנפש האנושית אלא של הציווי

-יה, פוליטיקה ועוד( של המאה הורבים )בספרות, באומנות, בהיסטורשזורים בשדות חקר רחבים 
למרות התמורות הרבות שחלו לאורך השנים, לא ניתן להפריז במידת מרכזיותו של המיתוס . 20

 ושל התסביך הקרוי על שמו בחשיבה הפסיכואנליטית על זרמיה השונים.
התסביך האדיפלי זוכה למעמד חשוב גם בהגותה של פסיכולוגיית העצמי. עם זאת, כפי שמדגיש 

לדבריו: "התיאוריה יינץ קוהוט, היא מציעה התבוננות והבנה שונה מזו שתיאר והמשיג פרויד. ה
הקלאסית של הדחפים והאובייקטים מסבירה במידה רבה את החוויות האדיפליות של הילד. 
מסבירה בצורה מופתית את הקונפליקטים של הילד ובמיוחד את רגש האשמה שלו. אולם היא 

גרת הולמת לחלק מהחוויות החשובות ביותר של האדם, אלה הקשורות לוקה בחסר במתן מס
באחת משיחותיו עם הביוגרף  (. 180[, עמ' 1977] 2014להתפתחותו של העצמי ולגלגוליו". )קוהוט, 

בין חוויות דחפיות " מתיחס קוהוט למעמדו של הדחף ולצורך להבחין שלו צ'ארלס סטרוזייר
שהופכת לגרעין הנירוזה של המבוגר.  ,קונפליקטואלית בבסיסה ,מלכדות עצמי לבין מיניות ילדית

דחף נורמלי אינו פתולוגי. הוא מאחד, הוא יצירתי ומחזק עצמי. זו הסיבה שאני מבדיל בין השלב 
[, 1985] 2007האדיפלי לבין התסביך האדיפלי. פרויד דיבר עליהם כאילו היו אותו דבר" )קוהוט,

כפי שסבר פרויד,  ,לאו לוגיתוכי:  "תסביך אדיפוס הוא תצורה פת (. ובהמשך הוא מסביר247עמ' 
(. ההבחנה בין שתי 273[, עמ' 1985] 2007)קוהוט,  .מצבו הנורמלי של הילד בין הגילים ארבע ושש"

קונסטלציות נפשיות אלו נשענת על הבנת היסוד בדבר העצמי כמתפתח בתוך מטריצה של יחסי 
 2007י יותר ההבנה בדבר מהותו של זולתעצמי האדיפלי )קוהוט, זולתעצמי, ובאופן ספציפ-עצמי

 (.248[, עמ' 1985]
המיתוס של אודיסיאוס, העומד בפני צו גיוסו אל מלחמות טרויה, משמש את קוהוט כנרטיב 

 ,(. אדיפוס1982)קוהוט,  אלטרנטיבי לזה של אדיפוס ובאמצעותו הוא פורש את רעיונותיו אלו
שמנסה להיעמד נוכח הטראגיות שטמונה בקיום  ,ואודיסיאוס ,של פרוידגיבורו מיוסר האשמה 

 האנושי.
העיון ברעיונות אלו מאפשר התבוננות על הגותה של פסיכולוגיית העצמי ביחס לשאלות יסוד כגון 

מעמדם של חרדת הסירוס  רכי העצמי בשלב האדיפלי, ומעמדו של הדחף בהתפתחות העצמי, צ
-ןייחסים באגו לבין שינוי דרך העצמי, -בין שינוי והתפתחות דרך הסופרההבחנה וקינאת הפניס, 

קרא כתבים תיאורטיים וקליניים  נ המהלך הסדנב זציה לבין תרבות.ליבין ציווימתח הדוריים ו
 את התייחסותה של פסיכולוגיית העצמי אליהן. שפורשים של היינץ קוהוט 

 

, תרגום: אלדד אידן וצילי זוננס, תולעת השבת העצמיפסיכולוגיה של העצמי. בתוך: [(. תסביך אדיפוס וה1977, ]2014קוהוט, ה. )
 .196-179ספרים, עמ' 
, תרגום ועריכה מדעית העצמי וחקר רוח אדם-פסיכולוגיית[(. האדרה וזולתי עצמי של תרבות. בתוך: 1985, ]2007קוהוט, ה. )

 .249-241אלדד אידן וצילי זוננס, תולעת ספרים, 
, תרגום ועריכה מדעית אלדד העצמי וחקר רוח אדם-פסיכולוגיית[(. ציוויליזציה לעומת תרבות. בתוך: 1985, ]2007,ה. )קוהוט

 .279-271אידן וצילי זוננס, תולעת ספרים,
Kohut, H. (1982). Introspection, Empathy, and the Semi-Circle of Mental Health. Int. J. Psycho-Anal., 63:395-407. 

 

מלימודים  בעלי היכרות קודמת עם הגותה של פסיכולוגיית העצמימתמחים  10 -הסדנה פתוחה ל
'  ובימי קודמים )במכון או במסגרות אחרות(, ותתקיים בקליניקה של עפרה במושב עין ורד 

 .12:15-09:00,  בשעות 1.7.22 , 10.6.22, 20.5.22  בתאריכים:
 

 תוכר כחצי סדנה.
 

  https://forms.gle/uQcmMacVtPZQjhBbA  להרשמה:קישור 

mailto:miraeg@gmail.com
mailto:shellyfr@bezeqint.net
https://forms.gle/uQcmMacVtPZQjhBbA
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 )לשנה א(היכרות וחשיבה על אתיקה בפסיכואנליזה 
  @gmail.commiraeg  (4601813-054)טל.    גינור-מירה ארליך

 

בפסיכואנליזה. נשאל על הזיקה בין  של אתיקה בשאלות ונתלבט נעורר הבמסגרת הסדנ
גע בשאלות של אתיקה במצב ההתמחות ובשאלות הקשורות יהתיאוריה הטכניקה והאתיקה. נ

 לסודיות מקצועית.
 

 .19:00-15:15בשעות   19.7.22אביב, ביום ג' -סדנת חובה לשנה א'. תתקיים בבית החברה בתל
 
 
 
 
 

mailto:miraeg@gmail.com


22 

 

 מסלולי הילדים: 
המסלול המשולב והמסלול לאנליטקאים בפסיכואנליזה של הילד 

 והמתבגר
 

 
 

  פורום ילדים
 

  yaelkhenin@gmail.com   (8249212-050, 6021172-03)טל.     יעל חנין
 

  yehuditte@gmail.com ( 3507572-052,  5244922-03רכזת: יהודית אילתי   )טל.  
 

שנים, ופתוחה לחברים  10 -למעלה מ פורום הילדים הינו קבוצת קריאה וחשיבה המתקיימת כבר
ולמתמחים שעובדים עם ילדים ונוער. הוא נבנה לפי המסורת של ה"פורום" שמשמעה לחשוב 

לאורך השנים התמקדנו   ביחד על המהות המיוחדת ועל דרך העבודה עם ילדים בפסיכואנליזה.
חברים  בעבודה הקלינית העמוקה והפורה של אבות ואימהות הפסיכואנליזה של הילד, והזמנו

 .ואורחים עם גישות דומות ושונות שליוו אותנו ותרמו מניסיונם וממחשבותיהם
של אנליזה בילד בן  סיפורה – ריצ'רד( 1961פגישות נבחרות מספרה של מלאני קליין )  השנה נקרא

10  

Narrative of a Child Analysis: The Conduct of the Psycho-analysis of Children as 

Seen in the Treatment of a Ten-Year-Old Boy. 
, בימים 1941שסבל מחרדות קשות וטופל על ידי מלאני קליין בשנת  10ריצ'רד, היה ילד בן 

פגישות  93הספר על האנליזה של ריצ'רד כולל  האפלים ביותר של מלחמת העולם השנייה.
ים שנה לאחר הטיפול. מתועדות והערות טכניות לכל אחת מהפגישות שהוספו ע"י קליין כעשר

בספר זה קליין מאפשרת לקורא מפגש קרוב עם עבודתה האנליטית. היא מתארת את מהלך 
האנליזה מידי יום ביומו, מפרשת את ציוריו של ריצ'רד, את משחקו, את האסוציאציות 
המילוליות שלו ואת חלומותיו. בהערות שמלוות את החומר הקליני קליין מתבוננת על החומר 

ני ומקשרת אותו למסקנות תיאורטיות. בכך היא מאפשרת לנו מדריך יקר ערך לטכניקה של הקלי
נחזור לעקרונות הטיפול בילדים על פי גישתה של מלאני קליין,  מתוך הקריאה אנליזה בילדים.

השנים מאז ונתייחס לשאלת יחסי הגומלין ביחס למציאות  70-נדון בשינויים בטכניקה שחלו ב
  בימי מגפת הקורונה. יאות החיצונית בעבודה הטיפולית, שהתחדדו אף יותרהפנימית והמצ

  

 החל מנובמבר, בשעותהפגישות מתקיימות אחת לחודש, ביום ראשון השני של כל חודש, 
,  10.4.22,  13.3.22,  13.2.22,  9.1.22,  12.12.21,  14.11.21תאריכי הפגישות:    .22:00-20:30

8.5.22  ,12.6.22 
 

 הפורום פתוח לחברי הפורום מהשנים הקודמות, למתמחים במסלול המשולב ולחברים. 
 .ליאסמסטרי לסמינרשקולה  שנתייםשל , השתתפות המשולבמסלול הלמתמחי 

 

  https://forms.gle/fjpS7k9sjQNBBhYs6  קישור להרשמה:
 
 
 

 
 שנה א

 
 (המשולב,  פתוח לכולםלמסלול )  תצפית בתינוק

    michi.gurion@gmail.com    )7722928-052)טל.    גוריון )מיכי( מיכל
 naomiler56@gmail.com    (4265686-054)טל.    נעמי מילר

 

תצפית בתינוק היא שיטה של התבוננות באם ותינוק במשך שנתו הראשונה של התינוק. זוהי 
הזדמנות  , והיא מהווהלמידה מתוך התנסות, על רבדיה השונים, בסביבתו הטבעית של התינוק

חד פעמית ללמוד ממקור ראשון על התפתחות האישיות והתהוות עולמו הפנימי של תינוק דרך 
מתחדדות זוהי התנסות אישית, רגשית וייחודית, דרכה באותו הזמן,  במשפחתו. יחסים

באחר ובעצמו, תוך הכלת רגשות והשלכות, ללא נקיטת  של הצופהההתבוננות  ומתרחבות יכולות
 ירוש.פעולה או פ

לתהליך זו מבנה משולש: התצפיות עצמן נערכות בבית המשפחה מידי שבוע, בשעה קבועה למשך 
שעה, בשלב השני הצופה יכתוב את שעת התצפית על כל פרטיה ובשלב השלישי קבוצת הסמינר, 

 שתיפגש פעם בשבועיים, תדון בתצפית )בדומה לסמינר קליני(.  

 

mailto:yaelkhenin@gmail.com
mailto:yehuditte@gmail.com
https://forms.gle/fjpS7k9sjQNBBhYs6
mailto:michi.gurion@gmail.com
mailto:naomiler56@gmail.com
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כדי לשמור  וייתן קרדיט של סמינר סמסטריאלי. לאורך כל השנה פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
 .)חלקם בזום( יתקיימו מפגשים גם בימי חופשה ,על רצף

 

 1.2.22, 18.1.22,  4.1.22,  21.12.21,  7.12.21,  23.11.21,  9.11.21,  26.10.21 תאריכי המפגשים: 
  ,12.4.22,  29.3.22,  15.3.22(, 17:00עד , )מפגש כפול 1.3.22)מפגש זום(,  15.2.22, )יום ההשלמות(

 .19.7.22)יום ההשלמות(,   5.7.22 , 28.6.22,  14.6.22,  31.5.22,  10.5.22 )מפגש זום(,  3.5.22
   

המפגשים יתקיימו בימי  ווי בתהליך מציאת תינוק.ילהסבר ול מפגשים מקדימים שנייתקיימו 
 .13:30 בשעה 5.10.21, 15:30בשעה  31.8.21: שלישי בתאריכים

 

  מסלול המשולב, ופתוח לכלל המתמחים משנה א'בהסמינר חובה למתמחים 
 

  https://forms.gle/1xLkEV3kkcTjoE29A  קישור להרשמה:
 
 

  
 
 

 שנה ב
 

 ('אסמסטר השלמה, )  פסיכואנליזה עם ילדים: המבט הקלייניאני
 hgoldiuk@gmail.com(  5549613-050,   7719671-09)טל.     הוגו גולדיוק

 

בסמינר נלמד ונדון איך הפרדיגמה הקלייניאנית, מבינה כמה ממושגי היסוד המלווים 
העברה, עמדות ותסביך אדיפלי. בהתאם  האנליטי עם ילדים כגון: משחק, פנטזיה, המפגש  את

 אורטיות לעבודה הקלינית.יישומן של ההמשגות התילמסורת הקלייניאנית הדיון ילווה ב
 

,  21.12.21,  7.12.21,  23.11.21,  9.11.21,  26.10.21 בתאריכים:  ,א'בסמסטר  הסמינר יתקיים 
4.1.22  ,18.1.22. 

 .המשולבכסמינר במסלול  יבה הקלייניאנית מושגי יסוד בחש למשתתפים יוכר הסמינר 
 
 
 

  , סמסטר ב(השלמה)  –  הלוחש לילדים: המקרים הקליניים של ויניקוט
  joelmilr@yahoo.com (   4265681-054  )טל.    יואל מילר

 

 ואמא שלה, כתב ויניקוט: 5בתיאור קצר של מפגש עם דיאנה בת 
מראה דובון  "כשפתחתי את דלת הכניסה להכניס את האם, ילדה קטנה להוטה הציגה את עצמה,

קטן. לא הסתכלתי על אמה או עליה, ניגשתי ישר לדובי ואמרתי: "איך קוראים לו?" היא אמרה: 
שמר אותו כדי לבצע "רק טדי )דובי(.", קשר חזק בין דיאנה לביני התפתח במהירות, והיה עליי  ל

 את התפקיד העיקרי שלי שהיה לענות על צרכי האם."
ויניקוט הייתה יכולת מיוחדת ליצירת חיבור  עם הילד ועם עולמו הפנימי במעט מילים נוגעות. ול

 הוא ראה ביכולת לשחק, ביכולת להשתהות במרחב מעברי, מטרה בפני עצמה. לדבריו: 
י תחומי משחק, זה של המטופל וזה של המטפל. "פסיכותרפיה מתרחשת בחפיפה של שנ

פסיכותרפיה קשורה לשני אנשים שמשחקים יחד. המסקנה מכך היא שכאשר המשחק אינו 
אפשרי הרי  שהעבודה של המטפל מכוונת כלפי הבאת המטופל ממצב של אי יכולת לשחק למצב 

 של יכולת לשחק". 
ויניקוט עבד עם תינוקות, ילדים ומתבגרים, והיה לו ענין מיוחד בילדים ומתבגרים אשר סבלו 

וט. המקרה האנליטי הראשון שלו כמתמחה בפסיכואנליזה היה אמטראומה, עבריינות ואקטינג א
עולם השל נער עבריין. הוא גם גילה ענין רב בילדים אשר פונו מבתיהם בגלל ההפצצות במלחמת 

  השנייה.
דרך קריאת מספר מקרים  ,בסמינר זה לא נלמד את התיאוריה של ויניקוט, אלא נכיר מקרוב

קליניים, את העבודה המרגשת שלו עם ילדים ומתבגרים. באופן הזה נעמיק בחשיבתו ונחשוב על 
 הדרכים ליישם אותה בעבודה הקלינית שלנו.

 

,  31.5.22,  10.5.22,  12.4.22  ,29.3.22,  15.3.22: הסמינר יתקיים בסמסטר ב' בתאריכים
14.6.22  ,28.6.22 

  פרדוקסים בהתפתחות ובפסיכואנליזה :המהפכנות של ויניקוט למשתתפים יוכר הסמינר 
 .המשולבכסמינר במסלול 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/1xLkEV3kkcTjoE29A
mailto:hgoldiuk@gmail.com
mailto:joelmilr@yahoo.com
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+  סמינר קליני:  ותיקים וחברים( מתמחים –משלימים שנה ג' ומעלה  )כולל 
 סמינר תיאורטי )שנתי(

 

פתוח  הכפולנר יסמה.  *כיחידה אחתההרשמה היא לשני הסמינרים שלהלן, התיאורטי והקליני, 
 , ובפרט לזקוקים לסמינר קליני.מסלול המשולבל, עם עדיפות משתתפים 20עד  – לכלל המתמחים

 

 וזקוק לסמינר קליני נוסף, יכול להירשם רק לקליניהזה מי שהשתתף בעבר בסמינר התיאורטי *
 

 
 קליני סמינר

  JiDamDoBan@gmail.com    (7363404-054)טל.      יהושע )שוקי( דורבן
 marganit.ofer@gmail.com(    3260495-052,  5718423-03)טל.      מרגנית עופר

 
 

 התפתחותיפתולגיות בילדות במבט סמינר תיאורטי: 
  JiDamDoBan@gmail.com    (7363404-054)טל.      יהושע )שוקי( דורבן

 

, במופעים ההתפתחותיים conception-נעסוק בסמינר בחמש השנים הראשונות לחיים מרגע ה
האופייניים לכל שנה, ובאופן בו נרשמים בעולמו הפנימי הלא מודע של הילד. נתמקד בהפרעות 

דגש על השילובים  מתוך – אופייניות לכל שלב התפתחותי, ולאופן בו ניתן להתמודד עמן באנליזות
 דרשו להביא שעותים הנדרשים של סטינג, פרשנות ונוכחות האנליטיקאי. המשתתפים יהייחודיי

 מתוך עבודתם.
 

  ,23.11.21,  9.11.21,  2.11.21,  26.10.21 בתאריכים: הסמינר יתקיים שלוש פעמים בחודש
7.12.21 , 21.12.21  ,4.1.22  ,11.1.22  ,18.1.22, 15.3.22  ,22.3.22  ,29.3.22  ,12.4.22,  10.5.22  ,
31.5.22  ,14.6.22  ,21.6.22  ,28.6.22 

 

  https://forms.gle/VNRDeDi9SQKkwG4A9  קישור להרשמה:
 
 
 
 
 
 

 המשולבסמינרים מהתכנית הכללית המוכרים למסלול 
 

פסיכואנליזה עם  –)שנה ב', מוכר למשתתפים בסמינר ההשלמה  מושגי יסוד  –מלאני קליין 
 ילדים: המבט הקלייניאני(

 

מוכר למשתתפים  ,)שנה ב' פרדוקסים בהתפתחות ובפסיכואנליזה :המהפכנות של ויניקוט
 (לילדים: המקרים הקליניים של ויניקוט הלוחש – בסמינר ההשלמה

 

חרדות מוקדמות והגנות אוטיסטיות; קריאה בכתביה המוקדמים של פרנסס טסטין ובכתביהם 
 )שנה ג(  של ממשיכיה בני זמננו

 
  )חצי סדנה(  התינוק כסובייקט

mailto:JiDamDoBan@gmail.com
mailto:marganit.ofer@gmail.com
mailto:JiDamDoBan@gmail.com
https://forms.gle/VNRDeDi9SQKkwG4A9
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 נליזות במטופלים קשיםא
 
 

 סמינר קליני
  samuelyael2@gmail.com(     8645686-052)טל.    יעל סמואל

 

  בתאריכים:לאורך כל השנה  פעמיים בחודש הסמינר יתקיים
26.10.21  ,9.11.21  ,23.11.21,  7.12.21 , 21.12.21  ,4.1.22  ,18.1.22  ,15.3.22  ,29.3.22  ,12.4.22,  

10.5.22  ,31.5.22  ,14.6.22  ,28.6.22 
 

 למתמחים המשתתפים הוא יוכר כסדנה.
 

  https://forms.gle/mnDxF38qaZvAHv1n7  קישור להרשמה:
  

mailto:samuelyael2@gmail.com
https://forms.gle/mnDxF38qaZvAHv1n7
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 שמות המורים אינדקס

  
 

 19 ......................................... עמי, ד"ר אבני
 13 ............................................ אלבק ארנה

 14 .......................................אילן, ד"ראמיר 
 10 ...................................... אמיר דנה, פרופ'

 11 ................................ ארליך שמואל, פרופ'
 21, 20, 11, 7 ..................... גינור מירה-ארליך

 14 ....................................... אשל עפרה, ד"ר
 7 ................................................... בקר אבי

 8 .................................. ברגשטיין משה, ד"ר
 8 ........................ ברודסקי אראל הילית, ד"ר

 16 ................................................. ברוך יעל
 9 ......................................... ברנט אילן, ד"ר

 8 ............................................... ברנע דורית
 13 .................................... מלמד עידית-ברק

 16 ................................. טרבס אהובה-ברקן
 6 ............................................. גודר ליאורה

 23, 13, 6 .................................. וק הוגוגולדי
 9 ......................................... גולדשטיין שרה

 22, 11, 5 .......................... גוריון מיכל )מיכי(
 24 ................................. דורבן יהושע )שוקי(

 12, 6 .......................................... דינור אסתי
 13 ......................................... דשא יעל, ד"ר

 8 ............................................... וולפה אודי
 15 .......................................... וסרמן אורנה
 11 ........................................... וקשטיין חנה

 11, 5 ............................................ זכרין רות
 14, 9 ........................................... חורש גילה

 22, 12 ............................................. חנין יעל
 13 ............................................. טלרנט ענת
 13 .............................................. טמיר יוסי

 15 ...................................... טרבס אילן, ד"ר
 5 .................................... טריאסט יוסי, ד"ר

 20 ................................ פריד עפרה, ד"ר-כהן
 6 ........................................ לוי איתמר, ד"ר

 11 ................................... לוריא איתמר, ד"ר
 7 ................................................... ליס רות

 13 ................................ בורנפלד אורנה-לירון
 10 ...............................................לנדאו אתי

 15 ...................................... לנדאו גילה, ד"ר
 23, 12 ......................................... מילר יואל

 22, 11, 5 ...................................... נעמי מילר
 17 ................................................... נבו ורד

 15 .................................... נוטקביץ אבי, ד"ר
 19 ................................................... סגל יעל

 25 .............................................. סמואל יעל
 24, 8 ........................................ עופר מרגנית

 17 ..................................... רונד חי דוריתפוג
 7 ................................................מיקי פטרן
 9 ................................... הקר ענת, ד"ר-פלגי

 10 ............................................... קינן נעמה
 15, 10 .................................... ראובינוף רחל

 6 .......................................... רוט מירב, ד"ר
 13 ....................................... רולניק ערן, ד"ר

 10 ........................................... שונברגר רובי
 9 ................................................... שור נילי

 17 ................................ שטיינבוק מאיר, ד"ר
 18 ....................................... שטיינבוק סמדר

 8 ..................................... שטרית שרון, ד"ר
 15 ............................וטין ויויאן, ד"ר-שטרית

 

 


