רשימת קורסים לשנת תשע"ג2012-2013 ,
יום הראשון לשנה"ל 5 :בנובמבר  ,2012בין השעות .18:30-20:30
לימודי הרשת בתל אביב )ימי שני במכון מופ"ת(
• סמינר תיאורטי  -סמינר " :IIIקריאה של הסמינר על הפסיכוזות" ) 600ש"ח(
אחראיות :סוזנה הולר ,נחמה גסר ,דיאנה ברגובוי
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר 25 ,בפברואר,
 29באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות18:15-19:45 :
•

שולחנות קריאה :סמינר ) IIIפתוח למשתתפי סמינר  400 ,IIIש"ח(
מלמדות :מרסלה ברוסקי טופלר ,אליאן זומרפלד ,הילדה שרמן ,אתו זינגר
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר 25 ,בפברואר,
 29באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות16:30-18:00 :

•

ממשקים" :המשגות הקליניקה הפסיכואנליטית בזמנים משתנים" ) 600ש"ח(
אחראים :נסיה זיפמן ,ליליאנה זינגר ,ארנסטו פיצ'וטקה ,סוזי פיצ'וטקה
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר 25 ,בפברואר,
 29באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות20:00-21:30 :

•

פסיכואנליזה עם ילדים" :פחדים אצל ילדים ,פחדים של ילדים" ) 400ש"ח(
אחראים :דיאנה ברגובוי ,מרסלה טופלר
תאריכים ) 6מפגשים( 3 :בדצמבר 7 ,בינואר 4 ,בפברואר 4 ,במרץ 6 ,במאי 3 ,ביוני.
שעות20:00-21:30 :

•

סמינר תיאורטי" :קריאה בשלישית" ) 400ש"ח(
אחראים :קלאודיה אידן ,גבריאל דאהן
תאריכים ) 7מפגשים( 19 :בנובמבר 17 ,בדצמבר 21 ,בינואר 18 ,בפברואר 18 ,במרץ 22 ,באפריל 6 ,במאי.
שעות18:15-19:45 :

•

סמינר תיאורטי קליני" :שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה בימינו" ) 400ש"ח(
אחראיות :דיאנה מרגלית ,שירלי שרון-זיסר
תאריכים ) 6מפגשים( 19 :בנובמבר 17 ,בדצמבר 21 ,בינואר 18 ,בפברואר 18 ,במרץ 22 ,באפריל.
שעות20:00-21:30 :

לימודי הרשת בירושלים )ימי שני במשכנות שאננים(
• סמינר תיאורטי קליני" :איש הזאבים  -משם האב אל הסינטום" ) 400ש"ח(
אחראית :קלאודיה אידן
תאריכים ) 8מפגשים( 12 :בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,ביוני 11 ,בפברואר 11 ,במרץ 8 ,באפריל 13 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות20:30-22:00 :
• סמינר תיאורטי-קליני" :קריאה מתוך סמינר שלישי על הפסיכוזות" ) 400ש"ח(
אחראים :סוזנה הולר
תאריכים :הקורס יתנהל פעם בחודש בימי שני .פרטים בהמשך.
שעות20:30-22:00 :
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לימודי הרשת בתל אביב" :סמינר המקום" )ימי שישי בבית האדריכל  -המגדלור ,15יפו( ) 600ש"ח(
• שעורים בנושא :גבר  -אישה – לוגיקה
אחראי :גבריאל דאהן עם מורים מוזמנים
תאריכים ) 16מפגשים( 2 :בנובמבר 16 ,בנובמבר 30 ,בנובמבר 21 ,בדצמבר 4 ,בינואר 18 ,בינואר 1 ,בפברואר,
 15בפברואר 1 ,במרץ 5 ,באפריל 19 ,באפריל 3 ,במאי 17 ,במאי 31 ,במאי 14 ,ביוני 28 ,ביוני.
שעות09:00-10:30 :
• לאקאן והפילוסופים
אחראית :רות רונן
תאריכים ) 16מפגשים( 2 :בנובמבר 16 ,בנובמבר 30 ,בנובמבר 21 ,בדצמבר 4 ,בינואר 18 ,בינואר 1 ,בפברואר,
 15בפברואר 1 ,במרץ 5 ,באפריל 19 ,באפריל 3 ,במאי 17 ,במאי 31 ,במאי 14 ,ביוני 28 ,ביוני.
שעות10:45-12:15 :
לפרטים והרשמה לסמינר המקום יש לפנות ל :גלית הלוי בר-טנדלר 054-2153355
ראיונות חולים )ללא תשלום(
• המרפאה לברה"נ הנוטרים" :הקליניקה הלאקאניאנית  -ישומים במוסד"
אחראיות :ליליאנה זינגר ,נסיה זיפמן
תאריכים ) 8מפגשים ,ימי שני( 26 :בנובמבר 24 ,בדצמבר 28 ,בינואר 25 ,בפברואר 29 ,באפריל 27 ,במאי 24 ,ביוני,
 29ביולי.
שעות13:00-15:00 :
•

ראיונות חולה וסמינר במרפאה הפסיכיאטרית ,בי"ח איכילוב" :לאקאן אחרי פרויד :ההכוונה לממשי"
אחראית :סוסנה הולר
תאריכים לראיונות חולים ) 8מפגשים ,ימי שלישי( 6 :בנובמבר 4 ,בדצמבר 8 ,בינואר 5 ,בפברואר 5 ,במרץ 9 ,באפריל,
 7במאי 4 ,ביוני.
שעות12:00-14:00 :
תאריכים לסמינר ) 7מפגשים ,ימי שלישי( 20 :בנובמבר 18 ,בדצמבר 22 ,בינואר 19 ,בפברואר 19 ,במרץ 23 ,באפריל,
 18ביוני.
שעות.12:30-14:00 :

•

מפגשים קליניים באברבנאל במסגרת סמינר המקום" :הגוף והאובייקטים שלו בפסיכוזות"
אחראיות :גלית הלוי בר טנדלר ורביטל בקשי – פרויס
תאריכים ) 8מפגשים ,ימי שישי( 9 :בנובמבר 7 ,בדצמבר 11 ,בינואר 8 ,בפברואר 8 ,במרץ 1 ,באפריל 10 ,במאי 7 ,ביוני.
שעות09:00-12:30 :
לפרטים והרשמה לסמינר קליני בבי"ח אברבנאל יש לפנות ל :רביטל בקשי-פרויס 054-2287764

סמינר השדה הפרוידיאני )תשלום בנפרד(
• הרשת הלאקאניאנית מארחת את הלן בונו ) ,(Helene Bonnaudאנלטיקאית באסכולה .הסמינר יתקיים בימים מוצ"ש וראשון,
 10-9במרץ  ,2013ויעסוק בשיעורים  4-6של סמינר .III
לא יתקיימו שיעורים בשבוע זה ) 16-10במרץ(.
• במחצית פברואר יתקיים סמינר של השדה הפרוידיאני באחריות פרויקט דור ,a-עם דומיניק לורן ).(Dominique Laurent
לא יתקיימו שיעורים בשבוע זה )יבוא עדכון בנפרד(.
• סמינר עם אורח נוסף מתוכנן לאפריל או מאי.
לא יתקיימו שיעורים בשבוע זה )יבוא עדכון בנפרד(.
הנחה למשתתפי הרשת בסמינרים של השדה הפרוידיאני.
תשלח הודעה בנפרד לגבי כל אחד מהסמינרים.
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פעילויות נוספות )תשלום בנפרד(
• כנס ה NLS-הבינ"ל באתונה ,ימים שבת וראשון  18-19במאי .2013
th
th
11 NLS Congress: “Psychoanalysis and the Psychotic Subject” and the 10 NLS anniversary.
לא יתקיימו שיעורים בשבוע זה ) 24-19במאי(.
• שני ימי עיון במסגרת סמינר המקום ,האחד בנושא קרימינולוגיה והאחר בנושא המלחמה.
פרטים יפורסמו בהמשך.
• שני ימי עיון במסגרת הקורס פסיכואנליזה עם ילדים ,בנושא :קולנוע וילדים.
פרטים יפורסמו בהמשך.
• ״השגעון במדעי הרוח ובפסיכואנליזה״  -יום עיון משותף ל״רשת לאקאנינית״ ולחוג לאנגלית וללימודים אמריקניים
באוניברסיטת תל אביב .יתקיים בתאריך  30באפריל  ,2013יום ג' ,החל מן השעה  ,10:00באוניברסיטת תל אביב ,בנין גילמן,
אולם .496
בתכנית הפנלים הבאים:
 שגעון ואהבה שגעון וכתיבה שגעון בהיסטוריהמשתתפים :ארנסטו פיצ׳וטקה ,סוזי פיצ׳וטקה ,שירלי שרון-זיסר ,פרופ׳ איייל זיסר ,דר׳ אפרת ביברמן ,אילנה רבין ,אליאן
זומרפלד.
פירוט משתתפים נוספים ופרטים נוספים על תכנית יום העין ישלחו בהמשך.
כל הפעילויות הנוספות הינן בתשלום בנפרד במעמד הפעילות.
מידע ורישום
• להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם דיאנה מרגלית.
• בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות ,ניתן לפנות אל אחראי הפעילות.
• הפעילויות הקליניות דורשות תאום מראש עם האחראים.
• מזכירת הרשת ׀ לוסיה ברגובוי ילין
שעות הפעילות ׀ ימי ראשון ,בין השעות 10:00-15:00
טלפון ׀  052-8738028׀ נא להתקשר בשעות הפעילות בלבד
אימייל ׀ reshet.lacanianit@gmail.com
כתובת דואר ׀ הפודים  ,48דירה  .1רמת גן ,מיקוד  .52574נא לציין :לידי לוסיה ברגובוי ילין.
•

•

תהליך הרישום:
את הרישום יש לבצע עד התאריך  28בנובמבר .2012
שלשה ימי רישום מרוכזים יתקיימו במכון מופ"ת במועדים הבאים:
 12בנובמבר 19 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר בין השעות .16:00-20:00
מומלץ להסדיר את התשלום באמצעות שליחת השיק בדואר לכתובת:
רחוב הפודים  ,48דירה  .1רמת גן ,מיקוד  .52574נא לציין :לידי לוסיה ברגובוי ילין.
שכר לימוד:
 עלות סמינר של פעמיים בחודש ,למעט שולחנות קריאה 600 :ש"ח עלות קורס של פעם בחודש ושולחנות קריאה 400 :ש"ח ראיונות חולה הינן ללא תשלום אך מותנית באישור האחראי. סמינרים פרוידיאנים ופעילויות נוספות הינם בתשלום נפרד ,במעמד הפעילות. תנתן הנחה בשכל הלימוד עם לקיחת תכנית מלאה. -התשלום במזומן או בשקים עד  6תשלומים.
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