תכנית לימודי הרשת הלאקאניאנית
תשע"ג2013-2012 ,
מנהל :ז'אק אלן מילר
חברות המזכירות:
נסיה זיפמן ,גזברות ׀ דיאנה מרגלית ,תכנית לימודים ׀ שירלי שרון-זיסר ,מזכירות השדה הפרוידיאני
מורים:
קלאודיה אידן ,דיאנה ברגובוי ,נחמה גסר ,גבריאל דהאן ,סוסנה הולר ,ליליאנה זינגר ,נסיה זיפמן,
דיאנה מרגלית ,ארנסטו פיצ'וטקה ,סוזי פיצו'טקה ,שירלי שרון-זיסר
מלמדות:
מרסלה ברוסקי-טופלר ,אליאן זומרפלד ,אתו זינגר ,הילדה שרמן

"רשת לאקאניאנית" היא מפעל להוראת הפסיכואנליזה של השדה הפרוידיאני בישראל ,שהוקם על ידי
מורים של המכון ובניהולו של ז'.א .מילר – מנהל ה" -מכון הפרוידיאני" העולמי.
אנו מאמינים שלימודי הפסיכואנליזה לא מיועדים ליודעי ח''ן בלבד ,שכן לפסיכואנליטיקאי יש חובות
כלפי תקופתו ואל לו להסתגר בדלת אמותיו .מכאן ,הידע הפסיכואנליטי רלוונטי להבנת החברה בת ימינו
ולהתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים חברה זו.
הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך
עבודתם ,והן לציבור המתעניינים בפסיכואנליזה אשר מבקשים ללמוד את יישומיה כתיאוריה וכפרקטיקה
גם יחד.
הרשת תכבד את רעיון השותפות ,המהווה אלמנט חיוני לעתיד הפסיכואנליזה בישראל .על כן ,החלטנו
להתארגן בצוותי הוראה קטנים בכל סמינר וזאת על מנת לחזק את השיתוף בידע ,כאשר השיח פתוח גם
בין המשתתפים ובין המורים .כך ,רשת היוזמות הינה תוצר של חשיבה משותפת בין לפחות שני מורים.
סמינר הקריאה שיעסיק אותנו השנה ובשנה הבאה יהיה הסמינר השלישי של לאקאן" :הפסיכוזות",
סמינר בעל חשיבות מכרעת ללמידת הקליניקה המבנית שביסוד הוראתו המוקדמת של לאקאן ,בו מפתח
לאקאן ,על בסיס קריאה במקרה שרבר של פרויד ,מושגי מפתח בטיפול בפסיכוזות כמו שם האב ,מנגנון
הדחיה ,ותפקיד ההזדהויות בפסיכוזה .מגוון הסמינרים התיאורטיים-קליניים אשר מוצעים בתכנית
מאירים ומעשירים את קריאת הסמינר ויוצרים יחד תכנית מעניינת ומאתגרת.
בנוסף נמשיך גם השנה עם ראיונות חולים בבתי חולים פסיכיאטריים ,מפגשי קליניקה וכן יתקיימו
סמינרים של השדה הפרוידאיני וימי עיון בנושאים מגוונים.

•

שנת הלימודים תשע"ג ,2013-2012 ,תפתח בתאריך  5בנובמבר  ,2012יום שני

הפעילות הראשונה תהיה משותפת ותתקיים בין השעות  ,20:30-18:30במכון מופ"ת.
במסגרת זו ,מורי הרשת יספרו על הקורסים הנלמדים ,בכך יתאפשר למשתתפים לשמוע על מגוון הקורסים
המוצעים ברשת הלאקאניאנית .לאחר מכן נרים כוסית בליווי כיבוד קל.
שנת הלימודים תסתיים בתאריך  17ביוני  ,2013בפעילות לציון סיום השנה.
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•
.I

תיאור הקורסים )נתון לשינויים(
לימודי הרשת בתל אביב – ימי שני במכון מופ"ת:

 .1סמינר קריאה :סמינר  - IIIהסמינר על הפסיכוזות
אחראיות :סוסנה הולר ,דיאנה ברגובוי ,נחמה גסר
השיגעון
שגעון מצוי ,שגעון יוצא דופן ,השגעון שבכל אחד מאתנו :כל אלה יעסיקו אותנו כשנקרא את הסמינר על
הפסיכוזות במתח דיאלקטי עם המקרים ,השיחות וההמשגות שהולידו את הקליניקה העכשווית של השדה
הלאקאניני.
הספר השלישי של הסמינר של לאקאן טומן בחובו רזים אותם נפענח ביחד בקורס ובשולחנות הקריאה.
אחד הרזים האלה הוא מהו התנאי לאמת .מה מביא לכך שהאדם יבחר באמת? אך האם האדם בוחר באמת
בעידן בו "כל העולם דלירנטי" ונדחף להתענגות חסרת כיוון?
בקריאתו את הפסיכוזה של שרבר לאקאן מגלה התרחשויות עליהן הוא מבסס את יסודות האורינטציה שלו
ובפרט את יחסו לממשי .היסודות ששמשו אותו בסמינר מהווים מצע לדיון של מילר בקריאות של "איש
הזאבים" ,דיון שניתן לראות בו "שאלה מקדימה" לפסיכוזה המצויה.
הקורס יציב ויענה על שאלות וגם יאפשר לכל אחד ואחד להציב את השאלות ולהגיע לתשובות אשר מנחות את
חקירתו הפסיכואנליטית.
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר,
 25בפברואר 29 ,באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות18:15-19:45 :
 .2שולחנות קריאה )בתשלום(
"הכתבים שלי ,לא כתבתי אותם על מנת שיבינו אותם ,כתבתי אותם על מנת שיקראו אותם .זה כלל לא אותו
הדבר) "....לאקאן ,ניצחון הדת .(1974 ,שולחן הקריאה מלווה את הסמינר המרכזי ברשת ,שיעסוק השנה
בסמינר שנתן לאקאן בשנת ההוראה השלישית שלו :הפסיכוזות .נשב סביב שולחן עם הטקסט ביד ,ונקרא
יחד בכל מפגש קטעים מתוך הפרק הנלמד במקביל בסמינר .המשתתפים בשולחן מתבקשים לנסות ולקרוא
את הפרק לקראת המפגש .השולחן הוא מסגרת המאפשרת לעקוב מקרוב אחר התגלגלות הטקסט ולנסח
שאלות למחשבה ולדיון העולות ממנו.
שולחן א' מלמדות :אליאן זומרפלד ,מרסלה טופלר ; שולחן ב' מלמדות :אתו זינגר ,הילדה שרמן
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר,
 25בפברואר 29 ,באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות16:30-18:00 :
החלוקה לקבוצות קריאה תעשה בשבוע הראשון ללימודים.
 .3ממשקים" :המשגות הקליניקה הפסיכואנליטית בזמנים משתנים"
אחראים :ארנסטו פיצ'וטקה ,סוזי פיצ'וטקה ,נסיה זיפמן ,ליליאנה זינגר.
הסימפטומים של היום מאתגרים את הנחות היסוד שעליהן נבנתה ההמשגה של הקליניקה פסיכואנליטית.
זאת בתקופה בה "הסמלי כבר לא מה שהיה".
יש מן המשותף בין תקופתנו לבין הקליניקה של הפסיכוזה והוא :העדר מצפן.
הקורס יתחקה אחר הפיתוחים של לאקאן על הפסיכוזה בתקופות שונות של הוראתו ,כדי ללמוד על הניסיונות
השונים של הסובייקט להתמצא בעולם משתנה.
חלוקת השיעורים:
ארנסטו פיצ'וטקה :אהבה ,שגעון ,פסיכוזה
סוזי פיצ'וטקה :אני-עליון והתענגות בפסיכוזות ובנוירוזות
נסיה זיפמן :גורלות הדחף במבנים הקלינים
ליליאנה זינגר :מה שהצגות החולה של לאקאן מלמדות
תאריכים ) 11מפגשים( 12 :בנובמבר 26 ,בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,בינואר 28 ,בינואר 11 ,בפברואר,
 25בפברואר 29 ,באפריל 13 ,במאי 27 ,במאי 10 ,ביוני.
שעות20:00-21:30:
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.I

המשך לימודי הרשת בתל אביב – ימי שני במכון מופ"ת:

 .4פסיכואנליזה עם ילדים" :פחדים אצל ילדים ,פחדים של ילדים"
אחראיות :דיאנה ברגובוי ,מרסלה טופלר
קורה שבמהלך אנליזה צצים פחדים שאותם אנחנו יכולים לגרור עוד מהילדות.
האם יש הבדל בין פחדים בילדות לבין פחדים בבגרות? האם שורשיהם נמצאים תמיד בילדות?
אנחנו נחקור את הנושא בנתיבי הקליניקה והספרות ,החל מאותם הילדים שדווקא אינם חשים פחד כי האכזרי
הוא הפרטנר שלהם ועד הפחד הנבנה כפוביה באנליזה.
תאריכים ) 6מפגשים( 3 :בדצמבר 7 ,בינואר 4 ,בפברואר 4 ,במרץ 6 ,במאי 3 ,ביוני.
שעות20:00-21:30:
 .5סמינר תיאורטי" :קריאה בשלישית"
אחראים :קלאודיה אידן ,גבריאל דהאן
הפסיכוזה מבליטה עבורנו במיוחד את שאלת היחסים בין הסדרים של הדמיוני ,הסמלי והממשי
ובעקבותיה את מקומו של הסינטום בכל אנליזה כתשובה לשאלה זו.
נעמוד על יחסים אלה באמצעות קריאת "השלישית" המאמר של ז'.לאקאן מ.1974-
את מפגשי הקריאה ילוו לשם המחשה המקרים הקליניים מתוך הקריאה ב"-שיחות ארקשון".
המשתתפים בקריאה יטלו על פי תורם את ההכנה של קטעי הקריאה.
תאריכים ) 7מפגשים( 19 :בנובמבר 17 ,בדצמבר 21 ,בינואר 18 ,בפברואר 18 ,במרץ 22 ,באפריל 6 ,במאי.
שעות18:15-19:45 :
 .6סמינר תיאורטי-קליני" :שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה בימינו"
אחראיות :דיאנה מרגלית ,שירלי שרון-זיסר
את המאמר ״שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה״ פרסם לאקאן שנתיים לאחר שלימד את הסמינר
על הפסיכוזות ,דווקא כדי להטרים בדיעבד לסמינר זה כמה הנחות יסוד לניהול הריפוי בקליניקה בה יש
להביא בחישוב דחיה של שם האב .איזו מעמד מקבלת שאלה זו בהוראה המאוחרת של לאקאן ,בה יש מעבר
מן האקסיומטיקה של המסמן לאקסיומטיקה של ההתענגות? ואיזה מעמד מקבלת שאלה זו בתרבות בת
זמננו ,המתאפיינת בדחייה מוכללת ובחולשה כללית של שם האב? איזה שימוש קליני ניתן לעשות כיום
במושגים שמציע לאקאן במאמר? במהלך הסמינר נקרא מאמר יסוד זה של לאקאן לאור שאלות אלו ולצד
טקסטים עכשויים על הקליניקה של הפסיכוזות ,תוך ארטיקולציה עם מקרים קליניים שיביאו המשתתפים.
תאריכים ) 6מפגשים( 19 :בנובמבר 17 ,בדצמבר 21 ,בינואר 18 ,בפברואר 18 ,במרץ 22 ,באפריל.
שעות20:00-21:30 :
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.II

לימודים בתל אביב – סמינר "המקום" – ימי שישי בבית האדריכל )רח' המגדלור  ,15יפו(:

אחראי :גבריאל דהאן ומורים מוזמנים
המקום והזמן הם יסודות בכל פרקטיקה אנושית .המקום והזמן קובעים במישרין או בעקיפין את הממשות של
כל פרקטיקה על פי מה שהיא קובעת ביחס לשני יסודות אלו .הפרקסיס הפסיכואנליטי ,שבבסיסו הלא מודע
הפרוידיאני ,חולל שינוי מכריע ביחס למימדים של המקום והזמן שהוליד מושגים ,אופני מחשבה ומעשה,
שהתגלגלו בתוך הדיסקורס הפסיכואנליטי ומחוצה לו .ראשיתו של סמינר מקום בחקירה של מושגים אלה,
גלגוליהם ואופני יישומם בפרקסיס הפסיכואנליטי.
הסמינר מתקיים זו השנה התשיעית ,בשלושה צירי עבודה :הציר העיוני שמטרתו להפגיש את העמדה
הפסיכואנליטית עם פרקטיקות שונות בחברה; הציר היישומי שמתמקד בקליניקה והמצאותיה במימד
החברתי; והציר האקטואלי שמגמתו לחקור את הרלבנטיות של מושג המקום לצורות השונות של אי הנחת
בחברה הישראלית – כל אלה בהסתמך על הוראתם של פרויד ולאקאן.
 .7גבר  -אישה – לוגיקה  -גבריאל דהאן
המשך קריאה ועיון בטקסטים של פרויד ולאקאן בשאלה של החלוקה גבר-אישה :מן האנטומיה של פרויד אל
הלוגיקה של לאקאן  -מן הסקסואליות אל הסקסואציה ,מן התפקיד אל העמדה.
במסגרת השיעור יובאו גם הצגות מקרה סביב שאלה זו ,הן מן הספרות הפסיכואנליטית והן מן הפרקטיקה
של המשתתפים.
הטקסטים של פרויד יכללו את המסות על המיניות ) ,(1905ההארה המינית אצל ילדים ) ,(1907על אודות
תיאוריות המיניות של ילדים ) ,(1908סוג מיוחד של בחירת אובייקט של גברים ) ,(1910פסיכו-גניזה של מקרה
של הומוסקסואליות של אישה ) ,(1920הארגון הגניטלי האינפנטילי ) ,(1923מספר נגזרות פסיכיות של
ההבחנה האנטומית בין המינים ) ,(1925המיניות הנשית ).(1931
הטקסט העיקרי של לאקאן יתייחס לפרקים השונים של הסמינר כרך .XX
תאריכים ) 16מפגשים( 2 :בנובמבר 16 ,בנובמבר 30 ,בנובמבר 21 ,בדצמבר 4 ,בינואר 18 ,בינואר,
 1בפברואר 15 ,בפברואר 1 ,במרץ 5 ,באפריל 19 ,באפריל 3 ,במאי 17 ,במאי 31 ,במאי 14 ,ביוני 28 ,ביוני.
שעות09:00-10:30 :
 .8לאקאן והפילוסופים – רות רונן
השיעור יעסוק באופנים בהם לאקאן קורא ועושה שימוש באפלטון ,אריסטו ,דקרט ,פסקל ,קאנט ,הגל,
בהיידגר ובפילוסופים נוספים  -זאת סביב השאלה מדוע נחוצה הפילוסופיה ללאקאן .בשיעור יוזמנו להציג גם
משתתפים.
רשימת הקריאה תימסר לפני השיעורים .לקראת השיעורים הראשונים מוצע לקרוא את הסמינר כרך  VIIIשל
לאקאן ,שיעורים  ,11 ,10ואת הדיאלוג "המשתה" של אפלטון.
תאריכים ) 17מפגשים( 2 :בנובמבר 16 ,בנובמבר 30 ,בנובמבר 21 ,בדצמבר 4 ,בינואר 18 ,בינואר,
 1בפברואר 15 ,בפברואר 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
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.III

לימודי הרשת בירושלים – ימי שני במשכנות שאננים:

 .9סמינר תיאורטי-קליני" :איש הזאבים  -משם האב אל הסינטום"
אחראית :קלאודיה אידן
המקרה של איש הזאבים מאת ז.פרויד ישמש דרך לדון בפסיכוזה על פי פרויד ולאקאן.
ציר מרכזי של העבודה יהיה מצד אחד רעיון אובדן המציאות בנוירוזה ובפסיכוזה וגלגוליו של רעיון זה
בהוראותיו של לאקאן עד להכללת מנגנון הדחייה בכל הוויה מדברת .מצד אחר יעמוד מושג הסינטום ככלי
המשמש את כל אחד מאיתנו להתחבר אל האחרים ואל העולם ,דבר שיאפשר לנו לפרוש את היחסים
הקיימים בין מרכיבי הצמד :דחייה-סינטום ,או במילים אחרות כיצד אלה משתלבים לשיח האנושי לצד העובדה
שכולנו דלירנטיים.
תאריכים ) 8מפגשים( 12 :בנובמבר 24 ,בדצמבר 14 ,ביוני 11 ,בפברואר 11 ,במרץ 8 ,באפריל 13 ,במאי,
 10ביוני.
שעות20:30-22:00 :
 .10סמינר תיאורטי-קליני" :קריאה מתוך סמינר שלישי על הפסיכוזות"
אחראית :סוסנה הולר
בעולם שאין בו תיקון מצא שרבר פתרון בהצעתו את עצמו כאשה שחסרה לאלוהים .לאקאן למד את התפקיד
של מחשבת השווא כמאחה את השבר ואת ההופעה של הקולות בהזיה במקום בו נפער חור במשמעות
העולם .המחקר שהוא ניהל מאפשר לנו ללמוד על האהבה ואהבת האמת בעולמם של הנברוטים ושל
הפסיכוטים ומאיר את הדרך בקביעתו שאילו היתה הפסיכואנליזה מקדישה את עצמה לקריאת הסדר הסמלי
בלבד ,לא היתה בכלל אפשרות להבדיל בין המבנים השונים .על אותו המשקל נקרא את הסמינר בהתחקות
אחרי המציאות של נשים וגברים.
תאריכים :הקורס יתנהל פעם בחודש בימי שני .פרטים בהמשך.
שעות20:30-22:00 :
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.IV

ראיונות חולה

 .11המרפאה לברה"נ הנוטרים" :הקליניקה הלאקאניאנית  -ישומים במוסד"
אחראיות :ליליאנה זינגר ,נסיה זיפמן
הצגות חולים הנן פרקטיקה פסיכיאטרית קלאסית שלאקאן קיים במשך יותר מעשרים שנים במאמץ מתמשך
לדיאלוג עם עמיתיו הפסיכיאטרים .מטרת ההצגות היא להביא לשדה הפסיכואנליטי את מה שמלמדת
הפסיכוזה ולהעמיד לבדיקה את הידע הפסיכואנליטי במפגש עם פרקטיקות אחרות .הופעת הסובייקט ,מעבר
לפנומנולוגיה ,היא המכוונת את הפסיכואנליטיקאי בהגיעו למוסד טיפולי ציבורי .הראיון עם החולה מתנהל תוך
ניסיון לתת מענה לשאלות הצוות אודות לסוגיה קלינית שעל הפרק .לאחר הראיון מתקיים דיון שחותר לניסוח
תשובות במישורי האבחנה וההכוונה הטיפולית.
השאיפה לפרגמאטיות אינה עומדת בנגוד לעקרונות שהם בבסיס הפסיכואנליזה לפי פרויד ולאקאן .המפגש
עם הקליניקה ועם תמונותיה המשתנות היא שהביאה לפיתוח משנתם .הקליניקה היא זו שמעמתת/מאמתת
את התאוריה והכוון שנגזר ממנה .נעסוק בסוגיות אלו תוך התיחסות לטקסטים שונים של פרויד ולאקאן
בנושאים שעליהם מבוססת הפסיכואנליזה :הסמפטום ,ההעברה והמבנים הקלינים השונים .המפגש עם מה
שהקליניקה במוסד מזמנת לנו ,יכוון אותנו.
תאריכים ) 8מפגשים ,ימי שני( 26 :בנובמבר 24 ,בדצמבר 28 ,בינואר 25 ,בפברואר 29 ,באפריל 27 ,במאי,
 24ביוני 29 ,ביולי.
שעות13:00-15:00 :
 .12ראיונות חולה וסמינר בביה"ח איכילוב" :לאקאן אחרי פרויד :ההכוונה לממשי"
אחראית :סוסנה הולר
• ראיונות חולה
בראיון לחולה נחתור להבנת הגורם הבלתי נסבל בעטיו הפצינט פנה אל המחלקה .נעודד אותו גם לפרוש את
האסטרטגיה אשר שימשה אותו לאורך השנים ,וזאת על מנת לבנות את הטיפול ולדעת דבר מה על
הפרוגנוזה .הדיון המתקיים לאחר כל ראיון ,בפורום המורכב מאנשי מקצוע שונים ,מלמד אותנו רבות על
הפרקטיקה הפסיכואנליטית ודורש מאתנו עיבוד מחדש שהופך כל מפגש לייחודי ומרתק.
תאריכים ) 8מפגשים ,ימי שלישי( 6 :בנובמבר 4 ,בדצמבר 8 ,בינואר 5 ,בפברואר 5 ,במרץ 9 ,באפריל,
 7במאי 4 ,ביוני.
שעות12:00-14:00 :
• סמינר
מקורות היסטוריים ,משמעויות מוצפנות והזדהויות שגורמות לתופעות מסוימות להגר מגוף לגוף מאפינים את
הסימפטום הפסיכואנליטי .בדרך לפענוח של כל אלה נתקלת הפסיכואנליזה במה שלא ניתן להבנה ,במה
שלא מוסבר על ידיי ההיסטוריה .זה הוביל את פרויד ואת לאקאן לחפש את מה שמעבר ל״מה זה רוצה
להגיד״ ואת מילר זה הוביל להגדיר את האורינטציה הלאקאנינית כ״הכוונה לממשי״.
הסמינר ילמד את הצעדים שהביאו אותנו לפרקטיקה הנוכחית בה אנו מתמודדים עם ממשי שאין בו ידע.
תאריכים ) 7מפגשים ,ימי שלישי( 20 :בנובמבר 18 ,בדצמבר 22 ,בינואר 19 ,בפברואר 19 ,במרץ,
 23באפריל 18 ,ביוני.
שעות12:30-14:00 :
 .13אברבנל
אחראיות :גלית הלוי בר טנדלר ורביטל בקשי – פרויס
ראיונות חולים והצגות מקרים .המפגש בבית החולים ילווה בדיון מתמשך בשאלה של הגוף של הפסיכוטי.
הסמינר פתוח לאנשי מקצוע בלבד .ההרשמה למפגשים הינה מראש.
תאריכים ) 8מפגשים ,ימי שישי( 9 :בנובמבר 7 ,בדצמבר 11 ,בינואר 8 ,בפברואר 8 ,במרץ 1 ,באפריל,
 10במאי 7 ,ביוני.
שעות09:00-12:30 :
לפרטים והרשמה לסמינר קליני בבי"ח אברבנאל יש לפנות ל :רביטל בקשי-פרויס 054-2287764
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סמינרים של השדה הפרוידיאני.

.V
•

•

•

הרשת הלאקאניאנית מארחת את הלן בונו ) ,(Helene Bonnaudאנלטיקאית באסכולה .הסמינר יתקיים
בימים מוצ"ש וראשון 10-9 ,במרץ  ,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(.

הסמינרים של השדה הפרוידיאני הינם בתשלום בנפרד במעמד הפעילות.
הנחה למשתתפי הרשת בסמינרים של השדה הפרוידיאני.
פעילויות נוספות:

.VI

• כנס ה NLS-הבינ"ל באתונה ,ימים שבת וראשון  19-18במאי .2013
11th NLS Congress: “Psychoanalysis and the Psychotic Subject” and the 10th 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 ,10:00
באוניברסיטת 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.
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רישום ומידע נוסף
•
•
•
•
•

•
•

כללי
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.

רישום

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 )לפקודת "רשת לאקאניאנית"( 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.
תנתן הנחה בשכל הלימוד עם לקיחת תכנית מלאה.
התשלום במזומן או בשקים עד  6תשלומים.

•

פרטי התקשרות של המורים ברשת
שם מורה
קלאודיה אידן
דיאנה ברגובוי
נחמה גסר
גבריאל דהאן
סוסנה הולר
ליליאנה זינגר
נסיה זיפמן
דיאנה מרגלית
ארנסטו פיצ'וטקה
סוזי פיצ'וטקה
שירלי שרון-זיסר

טלפון

אימייל
iddan@netvision.net.il
bergovoy@netvision.net.il
h-n-g@015.net.il
dgabi@netvision.net.il
susanahlr@gmail.com
lili_rwm@netvision.net.il
menazi@zahav.net.il
dianamargalit@bezeqint.net
pichotka@inter.net.il
susy_p@smile.net.il
shirleyzisser@gmail.com
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02-6722933
052-3346711
03-5748428
03-5274993
054-4475499
050-6264647
052-3265710
03-7360112; 050-6936886
03-5407833; 04-6291990
054-7553580
054-4684170

