תכנית לימודי הרשת הלאקאניאנית
ת שע"ה2015-2014 ,
מנהל :ז'אק אלן מילר
חברי המזכירות :דיאנה ברגובוי ,מזכירות ׀ ליליאנה זינגר ,מזכירות השדה הפרוידיאני ׀
יאיר צבעוני ,גזברות
מורים :קלאודיה אידן ׀ דיאנה ברגובוי ׀ נחמה גסר ׀ גבריאל דהאן ׀ סוסנה הולר,
ליליאנה זינגר ׀ נסיה זיפמן ׀ דיאנה מרגלית ׀ שירלי שרון-זיסר
מלמדים :אתו זינגר ׀ זיו נוימן ׀ יאיר צבעוני ׀ 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 כתאוריה 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 יהיה הסמינר השישי של לאקאן" :האיווי
ופירושו" .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 הפרוידיאני וימי עיון בנושאים מגוונים.

שנת הלימודים תפתח בתאריך  30בנובמבר  ,1324יום שני ,21:30-18:00 ,מכון מופ"ת
פעילות חגיגית לציון פתיחת שנת הלימודים :הקרנת הסרט המלט ( ,)1990דיון והרמת כוסית.
הערב פתוח למשתתפי הרשת ומתעניינים .מצ"ב הזמנה.
שנת הלימודים תסתיים בתאריך  21ביוני  ,2015יום שני ,20:30-18:30 ,מכון מופ"ת
הפעילות לציון סיום השנה תהיה באחריות המשתתפים ,ולאחר מכן נרים כוסית בליווי כיבוד קל.

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

ימי שני במכון מופ"ת ,שושנה פרסיץ  ,21תל אביב-יפו :קורסים פעמיים בחודש

o

סמינר קריאה – סמינר  VIשל ז'אק לאקאן" :האיווי ופירושו"

מרכזות :דיאנה ברגובוי ,סוסנה הולר
בסמינר על האיווי ופרושו ,לאקאן מוביל אותנו בדרכי תגליותיו על הפעולה הפסיכואנליטית:
האיווי הוא של האחר ,נולד בשדה של האחר ולכן בפסיכואנליזה האיווי הנו פרושו .אך אותו שדה
בו נולדים מאוויינו הוא שדה ללא אדון :אין אחר של האחר ,דבר הדומה להכריז על ריקנותו של
הקבר הקדוש .כנגזרת מזה המסקנה היא שאין ערבות לאמת של מה שנאמר ,של מה שאנו
אומרים ומה שנאמר לנו .לכן במשא ומתן בין בני האדם העיקר הוא האמון :בהעדר הערבות של
אחר כל יכול או אחר שכולו אמת ,לא נותר אלא להאמין במילה .החסר הזה באחר נוגע ישירות
לסובייקט ולאקאן תוהה פעם ועוד פעם :מה ייתן קונסיסטנטיות לסובייקט ,מה ייצב את הווייתו?
במשך שנת הסמינר תשובתו מתחדדת :הפנטסמה נותנת יציבות לסובייקט ומבנה את המציאות.
הפנטסמות שלנו נותנות לנו הרגשה שאנו יודעים מי אנחנו ,מה הוא האובייקט שלנו ,מהי תכלית
החיים .בשעורים האחרונים של השנה מלמד לאקאן שאין לפרש את הפנטסמה .כי הפנטסמה
היא שמעצבת את האיווי ולסובייקט לא נותר אלא לבחון את מיקומו בה .ההצלחה של האנליזה
תהיה טמונה בזה שהסובייקט יוכל להתמודד עם הממשי שלפי ההוראה הלאקאניאנית דאז הוא
מה שחוזר תמיד לאותו המקום .להכיר בממשי הזה יאפשר לסובייקט להתמודד בעצמו עם
החזרה של הסימפטום ולשנות גורלו.

משתתפים מוזמנים ליטול חלק פעיל בשיח על ידי הבאת שאלה מנומקת ,דיון במושג או קומנטר.
יתחילו בכך מלכה שיין ויהודית רוטר.
תאריכים ( 21שיעורים):

.7.72.2.71
.2..2.2.71
2...1.2.71

71.77.2.71
71..7.2.71
71....2.71

71.72.2.71
71..2.2.71
.1..1.2.71

.1..7.2.71
.2....2.71
71..1.2.71

שעות71:11-71:71 :

o

שולחנות קריאה

מרכזים :אתו זינגר ,זיו נוימן ,יאיר צבעוני ,הילדה שרמן
הכתבים של לאקאן לא מוגשים לקורא על מנת להבינם כמו טקסט אוניברסיטאי .הקריאה בהם
מכוונת לחשיבה ,למאמץ ,להתלבטות ולדיון .הקריאה המשותפת מתאימה לכך במיוחד.
שולחנות הקריאה ילוו את הסמינר המרכזי הנלמד ברשת השנה .בכל מפגש נקרא קטעים מתוך
הפרק הנלמד באותו יום בסמינר .נעבוד בשתי קבוצות על מנת לאפשר השתתפות פעילה
בקבוצה קטנה .נמשיך לקרוא בסמינר  VIשל לאקאן" ,האיווי ופירושו" .המשתתפים מוזמנים
לנוכחות פעילה בשולחנות הקריאה ,בבחירת קטעים מתוך הפרקים ובהצגת שאלות העולות תוך
כדי הקריאה.
תאריכים ( 21שיעורים):

.7.72.2.71
.2..2.2.71
2...1.2.71

71.77.2.71
71..7.2.71
71....2.71

שעות71:..-71:.. :

2

71.72.2.71
71..2.2.71
.1..1.2.71

.1..7.2.71
.2....2.71
71..1.2.71

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

o

האיווי והפנטסמה :מקומם בטיפול האנליטי

מרכזות :נסיה זיפמן ,ליליאנה זינגר
לאורך הוראתו של לאקאן קמו המשגות שנות על אודות סיום האנליזה.
מאותם פיתוחים ניתן להבין דבר מה על רוחב עירייה של מה שניתן להשיג באמצעות הדיבור כפי
שלאקאן הציע במאמרו המכונן "תפקיד ושדה של הדיבור והשפה בפסיכואנליזה".
סדרת נקודות סיום מתחילה בשלב הראי עם אמירת היעד "זה הינו אתה"
בהכוונ ת הריפוי סיום הריפוי נחשב ביחס למובן הפאלי ,האב כנקודת כיפתור והמובן הפאלי כמה
שמסדיר את הקשר של הסוביקט עם הפנטסמה והדיאלקטיקה שמאפשרת שלך יהיה/או לא
יהיה פאלוס ובתנאי אתה לא תהיה פאלוס זה.
כוון שהפנטסמה הוא נוסחת הקשר של הסובייקט אל האובייקט ,חציית הפנטסמה ומישור
ההזדהויות יצטייר תיאור הבא של סיום האנליזה.
בהמשך ,ככל שלאקאן מכוון לחוסר ממובן ,האנליזה חדלה מלחפש מובן נסתר ומתרכזת
בלדעת לעשות עם הסימפטום.

תאריכים ( 22שיעורים):

.7.72.2.71
71..2.2.71
.1..1.2.71

71.77.2.71
.2..2.2.71
2...1.2.71

שעות27:..-2.:.. :

.

71.72.2.71
.2....2.71
71..1.2.71

.1..7.2.71
71....2.71

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

ימי שני במכון מופ"ת ,תל אביב-יפו :קורסים פעם בחודש

o

בעקבות הפנטסמה

מרכזת :נחמה גסר
בהרצאתו באתונה לקראת כנס ה NLSסביב סמינר  VIאותו אנו ממשיכים לקרא השנה אומר

מילר" :על סמינר  VIהיה להיקרא 'איווי ופנטסמה' ,לפחות זה מה שאני מסיק מן הקריאה
והעריכה שלי ]...[ .יש לעקוב בפירוט אחרי ניסיונותיו יוצאי הדופן של לאקאן לתפוס התנסות לא
מודעת של הפנטסמה" .ו "לאורך כל הסמינר מדבר אלינו לאקאן על פנטסמה לא מודעת שאינה
נחווית ישירות ושיש אי לכך להבנותה".
בהוראתו הסופית ,כך מילר במאמר אחר "מוזגו הפנטסמה והדחף בסינטום כאופנות של
התענגות".
נוסחת הפנטסמה נותרה זהה לאורך הוראתו של לאקאן בה בעת שבראשית דרכה הייתה,
כמשתמע משמה בשפת היום יום ,מן הדמיוני ,ולבסוף ,מן השדה של הממשי .בהרצאה באתונה
מלמדנו מילר כי "המקום המכריע בו מתרחש המשחק הסופי של אנליזה הוא הפנטסמה".
הקורס יעסוק בגלגוליה של הפנטסמה בהוראתו של לאקאן .הפנטסמה המוצבת במאמרו של
פרויד 'מכים ילד' ,לה העניק לאקאן הדגשים ופיתוחים שונים במהלך הוראתו ,תהווה נקודת
עיגון.
כמו כן ,ינסה הקורס לאחוז בשוליי גלימתה (של הפנטסמה) בקליניקה.
תאריכים ( 6שיעורים):

21..7.2.71
21..1.2.71

21.77.2.71
2.....2.71

2...2.2.71
21..1.2.71

שעות71:..-71:.. :

o

סמינר מחקר :הקליניקה והמתבגר

מרכזים :קלאודיה אידן ,נחמה גסר ,גבריאל דהאן
הסמינר יתמקד סביב השאלה :בין המעשה לבין האהבה על מה צריך המתבגר להתגבר?
הסמינר מיועד לעוסקים בקליניקה של בני נוער ומתבגרים והוא יתבסס באופן רצוף על מפגשים
סביב מקרים של משתתפים ומקרים מתוך הספרות הפסיכואנליטית בת זמננו כפי שבאה לידי
ביטוי בתיאורי מקרים.
בכוונת סמינר המחקר להתבסס כסמינר מתמיד כמפעל שירכז סביבו פעילויות ומפגשים קליניים
בצורות שונות .המשתתפים בסמינר יהיו שותפים לבניית הפעילות המתמשכת שלו כחלק בלתי
נפרד מהשתתפותם.
סמינר מחקר זה יביא לידי ביטוי את הקשר בין תפס"ן – תחנה פסיכואנליטית לנוער שנוסדה זה
עתה לבין עבודתה של הרשת הלאקאניאנית.

המבקשים ליטול חלק בסמינר מתבקשים להירשם אליו הרשמה מוקדמת עם פרסום זה על מנת
שיוכלו להיות שותפים בבניית תכנית העבודה הסופית שלו לשנה הקרובה שצריכה לכלול
בחירה של טקסטים ותכנון של יוזמות.
תאריכים ( 6שיעורים):

21..7.2.71
21..1.2.71

21.77.2.71
2.....2.71

שעות71:11-71:71 :
1

2...2.2.71
21..1.2.71

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

o

סמינר תאורטי-קליני :פסיכוזה אורדינרית מ׳איש הזאבים׳ של פרויד ועד ימינו

מרכזות :דיאנה מרגלית ושירלי שרון-זיסר עם יאיר צבעוני
הקליניקה בת זמננו מעמידה בפני האנליטיקאי אתגרים חדשים ,הקשורים ישירות לתרבות
ההיפר-מודרנית ,בה אובייקט הסיפוק מככב בחיים הסובייקטיביים באופן חסר תקדים .שיח
המדע ושיח הקפיטליזם השולטים בכיפה בתרבות בת זמננו מביאים למצב בו שם האב כושל --
יותר או פחות  --בהסדרת ממשי ללא חוק התוקף את הסובייקט בצורת התענגות ממיתה וללא
גבול שהסובייקט מתקשה לעצור .בקליניקה קורה לא אחת שהתערבויות אנליטיות קלאסיות
הנשענות על האקוויווק אינן מצליחות לחולל שינוי בכלכלה ההתענגותית של הסובייקט ,ומקרים
רבים אינם עונים למבנים הקלאסיים של נוירוזה או פסיכוזה מז׳ורית כמו זו של הנשיא שרבר.
במצב עניינים זה ,נדרש האנליטיקאי יותר מתמיד לדעת לעשות  --על מנת לתמוך בפתרונות
היחידאיים שמייצר הסובייקט כדי לסכור את עודף ההתענגות .התיאוריה הפסיכואנליטית של
עשרים השנים האחרונות מציעה פיתוחים המשמשים כלי עבודה חדים ויעילים לקליניקה ההיפר-
מודרנית .כזהו למשל מושג ה״פסיכוזה האורדינרית״ הנשען על המשגתו של לאקאן את מושג
ה״סינטום״ בסמינר העשרים ושלושה .אך גם אחד המקרים הקלאסיים של פרויד ,מקרה ״איש
הזאבים,״ שאי אפשר למקמו בצורה נוחה כנוירוזה או בפסיכוזה מסייע לשפוך אור נוסף על
תופעות כאלו שהקליניקה בת זמננו רווייה בהם .בסמינר נחזור אל מקרה ״איש הזאבים״ של
פרויד ,ונמשיך ממנו אל פיתוחים עכשוויים של הפסיכואנליזה סביב הפסיכוזה האורדינרית:
שיחות אנז׳ר ,אנטיב וארקשון משנות התשעים והמשגות של ז׳אק אלאן מילר ,למשל במאמר
״פסיכוזה אורדינרית.״ הסמינר ילווה הצגות של מקרים קליניים שיביאו המשתתפים.
תאריכים ( 6שיעורים):

.1.72.2.71
7...1.2.71

7..77.2.71
.1....2.71

72..7.2.71
.1..1.2.71

שעות27:..-2.:.. :

o

פסיכואנליזה עם ילדים ומתבגרים

מרכזת :דיאנה ברגובוי עם אליאן זומרפלד ואלברטו פיאצ'וטקה
בעבודה עם ילדים אנחנו מאתרים ממשקים פרטיקולאריים של הילד עם הוריו .כחלק מהכוונת
הריפוי ,אנחנו ניגשים אל הממשק הזה מנקודת מבט של ההורים ,מנסים להתערב עם ההורים,
כדי לשנות מהצד שלהם .יחד עם זאת ,גם מהצד של הילד נדרשת עבודה ,כדי שבסופו של דבר
הוא יוכל למצוא דרך לחיות עם ההורים שיש לו .בגבול ליכולת להתערב מול ההורה ,יש צורך
'לבנות' על הילד במציאת פתרון.
עם מה ילדים מתמודדים במגע עם הוריהם? מה נדרש מילד בממשק הזה? אילו קשיים ופתרונות
אנחנו פוגשים בקליניקה של ילדים לבעיה הזו של 'להסתדר עם ההורים שיש לך'? נדבר על
ההבדל בין להיות נתון לאיווי של האחר ובין להיות נתון להתענגות שלו ,וכן נעסוק בבחירה של
הסובייקט אל מול ה'סגנון' של הוריו.
תאריכים ( 1שיעורים):

21.77.2.71

71..7.2.71

2.....2.71

21..1.2.71

שעות27:..-2.:.. :

1

2...2.2.71

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

ימי שני במשכנות שאננים ,ימין משה ,ירושלים :קורס פעם בחודש

o

סמינר קריאה" :האיווי ופירושו"  -ספר  6בסמינר של ז' .לאקאן

מרכזת :קלאודיה אידן
במהלך השנה נעקוב תחילה אחר המבנה של האיווי דרך הפרקים של סמינר זה העוסקים
בדמותו של המלט ,אותו ז' .לאקאן מציג כדמות לא ממשית החושפת את המבנה של הנוירוזה
בכלל.
לאור העובדה שבמבנה זה של האיווי אין אחר של האחר  -המתגלה כסודה של הפסיכואנליזה -
הסובייקט השסוע נתקל בריק בתוך האחר .מטעם זה האחר אינו יכול לערב בתשובתו מיהו
הסובייקט ולשיימו .בכך נעוצה אחיזתו של הסובייקט באובייקט העובר לחזית הסצנה .מטרתו של
בסובייקט באחיזה זו היא לבנות לעצמו תשובה מסוימת אשר תשמש משענת לאיוויו .תחילה,
האובייקט יהיה בממד הדמיוני בלבד ,אך לאחר מכן

הוא יקבל ממד ממשי באמצעות מה

שלאקאן מכנה אובייקט החתך ,הנמצא ביחס הדוק לדחף החיים של הסובייקט" .בולט שהממשי
אינו המשכיות אטומה ,הוא עשוי מחתכים החורגים בהרבה אל מעבר לחתכי השפה" ,בצורה זאת
לאקאן יעניק לאובייקט הפנטסמה משקל ממשי.
תאריכים ( 8שיעורים):
ימי שני
שעות:

7..77.2.71
71....2.71
2.:..-71:..
22:..-2.:..

71.72.2.71

72..7.2.71

71..2.2.71

71..1.2.71

.1..1.2.71

7...1.2.71
"שולחן שאלות"
סמינר על הספר ה VI-של לאקאן

1

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

ימי שישי בבית ספר מוזות ,רח' יפת  ,18יפו :סמינר המקום

o

הנפש ,המיניות ,המציאות

מרכז :גבריאל דהאן
קריאה ועיון בטקסטים של פרויד ולאקאן בשאלה של המיניות וזיקתה לשאלת המציאות ואבדנה.
מהו הנפשי של הפסיכואנליזה בין המציאות לבין המיניות :האם לאור הנחת המציאות המינית של
הלא מודע אצל ההוויה המדברת יכולה להתקיים מציאות שאינה מינית .האם הנפש של
הסקסואליות האנטומ ית אצל פרויד היא אותה של הסקסואציה הלוגית של לאקאן .מה יהא
מקרה קליני כמקרה של מציאות.
הטקסטים המיוחדים לשנה הזו יוצגו בהמשך והם יתווספו לטקסטים מן השנתיים הקודמות
שלהלן:
הטקסטים של פרויד יכללו את המסות על המיניות ( ,)71.1ההארה המינית אצל ילדים (,)71.1
על אודות תיאוריות המיניות של ילדים ( ,)71.1סוג מיוחד של בחירת אובייקט של גברים (,)717.
פסיכו-גניזה של מקרה של הומוסקסואליות של אישה ( ,)712.הארגון הגניטלי האינפנטילי
( ,)712.מספר נגזרות פסיכיות של ההבחנה האנטומית בין המינים ( ,)7121המיניות הנשית
(.)71.7
הטקסט העיקרי של לאקאן יהיה הסמינר כרך  .XXבנוסף אליו תהיה התייחסות לפרקים הבאים
מן הסמינרים הערוכים של לאקאן :סמינר  ,77פרק  ,72מיניות במעברים הצרים של המסמן;
סמינר  ,71פרק  ,1הגבר ,האישה ,והלוגיקה; פרק  ,1גבר אחד ואישה אחת והפסיכואנליזה;
סמינר  ,71פרק  ,7.ליסוד של ההבדל בין המינים; סמינר  ,2.פרק  ,1מן המובן ,מן המין ומן
הממשי.
תאריכים ( 21שיעורים):

21.7..2.71
71.72.2.71
2...2.2.71

27.77.2.71
.2..7.2.71
7.....2.71

21.77.2.71
.1..7.2.71
2.....2.71

72.72.2.71
.1..2.2.71
71..1.2.71

21..1.2.71
21..1.2.71

.1..1.2.71

71..1.2.71

71..1.2.71

שעות7.:..-.1:.. :

o

יוזמות משתתפים
ב"Lituraterre-

-

משתתפים

קוראים:

פסיכואנליזה

וכתיבה

"קריאה

החלק השני של סמינר המקום יוקדש בשנה הבאה לקריאה בפרק מרתק ,חידתי וחובק עולמות
בסמינר ה 18 -של לאקאן משנת " 1970-71על שיח שלא יהא מן הסמבלנט".
המפגשים יוקדשו לקריאה ,לפענוח ולדיון בפרק זה שכותרתו היא מילה שלאקאן המציא
ששלובים בה הספרות ,האות המכתב ועוד .את מפגשי הקריאה ינחו :רותי רונן ,חגית אלדמע,
רונה כהן ,אפרת קפלן ורנן עמיר שקראו את הסמינר בשנתיים האחרונות ומשתתפים נוספים
שיהיו מעוניינים להצטרף.

1

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

בשולחן הקריאה יוכלו להשתתף רק מי שיירשמו אליו מבעוד מועד והוא יתנהל
במתכונת של קריאה צמודה מונחית.
תאריכים ( 21שיעורים):

27.77.2.71
.2..7.2.71
7.....2.71
71..1.2.71

21.7..2.71
71.72.2.71
2...2.2.71
21..1.2.71
21..1.2.71

21.77.2.71
.1..7.2.71
2.....2.71
22..1.2.71

72.72.2.71
.1..2.2.71
71..1.2.71
71..1.2.71

שעות72:71-7.:11 :
לפרטים והרשמה לסמינר המקום בבי"ס מוזות :אפרת קפלן .11-1111711

אתר פרגמא :אתר פרגמא הינו זירה אינטרנטית של דיון ,מחקר וכתיבה סביב יישומים עכשוויים
של הפסיכואנליזה בתרבות בכל אחד מארבעת המקומות שלו :המקום להודיע" :הֹודָ עות";
המקום לכתוב" :עֹודאֹות"; המקום לדבר" :עודֵ עֹות"; המקום לפנות" :הֹודאֹות".
עורכת האתר :אפרת קפלן; חברי המערכת :גבריאל דהאן ,אפרת קפלן ,רות רונן ,רונה כהן,
חגית אלדמע.
ניתן לעקוב אחר פעילות הסמינר ,הודעות ,פורומים וכתב העת "פרגמא  -פסיכואנליזה בתרבות"
בכתובת אתר האינטרנט .www.pragma.co.il
ניתן ליצור קשר עם אחראית אתר פרגמא :אפרת קפלן .11-1111711

1

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

ראיונות חולה
הסמינר הקליני פתוח לאנשי מקצוע בלבד ומותנה בהרשמה מראש מול המרכזים.

o

ימי שישי בבית החולים אברבנאל

באחריות :ליאת זיו ,אסף ועקנין ,גבריאל דהאן
ראיונות חולים והצגות מקרים .המפגש בבית החולים ילווה בדיון מתמשך בשאלה של הגוף של
הפסיכוטי .דיון זה יפנה למקרים של פרויד ולאקאן ולמקרים מן השדה הפרוידיאני.
מקום :בית החולים אברבנאל ,חדר הכנסים
תאריכים ( 8שיעורים):

.1.72.2.71
21....2.71

.7.7..2.71
21..2.2.71

21.72.2.71
.7..1.2.71

71..7.2.71
72..1.2.71

שעות72:..-.1:.. :

לפרטים והרשמה :גבריאל דהאן ..-121111.

o

מרפאת הנוטרים

מרכזות :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 במפגש עם פרקטיקות אחרות את
הידע הפסיכואנליטי .הופעת הסובייקט ,מעבר לפנומנולוגיה ,היא המכוונת את הפסיכואנליטיקאי
בהגיעו למוסד טיפולי ציבורי .הריאיון עם החולה מתנהל תוך ניסיון לתת מענה לשאלות הצוות
לגבי סוגיה קלינית שעל הפרק .לאחר הריאיון מתקיים דיון שחותר לניסוח תשובות במישורי
האבחנה וההכוונה הטיפולית.
משקל פעילות זאת מקבלת משנה חשיבות כאשר "מתן שירות" הוא קריאה לסדר המבקשת
להנחות את פועלם של אנשי מקצועות "פסי" המקבלים "מבוטחים" במוסדות ציבוריים לבריאות
הנפש .השאיפה לפרגמאטיות אינה עומדת בנגוד לעקרונות שהם בבסיס הפסיכואנליזה לפי
פרויד ולאקאן .המפגש עם הקליניקה ועם תמונותיה המשתנות היא שהביאה לפתוח משנתם.
הקליניקה היא זו שמעמתת/מאמתת את התאוריה והכוון שנגזר ממנה.
הפסיכואנליזה לפי פרויד והלאקאניאינית בפרט ,עוסקת בממשי העמיד לכל חינוך ,דהיינו הדחף.
זה ממקם במרכז השאלה הקלינית את ליבת זהותו של מקבל השירות ואת מהות ההבטחה
המובטחת למבוטח .הקורס יחקור פערים אלו והדרכים האפשריות לטפל בהם.
בדיון על המקרים שיוצגו נעסוק בנושאים שעליהם מבוססת הפסיכואנליזה :הסימפטום,
ההעברה ,המבנים הקליניים השונים .המפגש עם מה שהקליניקה במוסד מזמנת לנו ,יכוון אותנו.
מקום :מרפאת הנוטרים ,רעננה ,רחוב נוטרים  ,77רעננה
תאריכים ( 1שיעורים):

71..7.2.71
27..1.2.71

2..77.2.71
71....2.71

שעות71:..-71:.. :
לפרטים :ליליאנה זינגר  ; .1.-1211111נסיה זיפמן .12-.21117.

1

71..2.2.71

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

פעילויות נוספות

o

סמינר השדה הפרוידיאני 36.36.1321-31.36.1321 :בימים שישי-שבת

הרשת הלאקאניאנית מזמינה את ארסלי פואנטס ( )Araceli Fuentes׀
פסיכואנליטיקאית חברה באסכולה הלאקאניאנית של פסיכואנליזה  -מדריד ושל ה.AMP-
 ,AEאנליטיקאית של האסכולה.
מורה במכון של השדה הפרוידיאני ,מדריד.
פרטים יפורסמו בהמשך.

o

סמינר השדה הפרוידיאני באחריות פרויקט דור :a-נובמבר 1324

פרטים יפורסמו בהמשך.

הרישום והתשלום עבור הסמינרים במעמד הפעילות.

o

כנס  NLSבג'נבה ,שוויץ31.31.1321-23.31.1321 :

פרטים יפורסמו בהמשך.

בשבועות בהם יתקיימו פעילויות אלו לא יתקיימו שיעורים ברשת הלאקאניאנית.

7.

הרשת הלאקאניאנית
תכנית לשנת הלימודים תשע"ה2015-2014 ,

מידע נוסף ורישום

o

מידע נוסף


אתר הרשת הלאקאניאניתwww.reshetlacanianit.co.il :



להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם דיאנה ברגובוי.



בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות ,ניתן לפנות אל אחראי הפעילות.



משתתפים חדשים מתבקשים לעבור ראיון קצר עם אחד ממורי הרשת.



הפעילויות הקליניות דורשות תאום מראש עם האחראים.



מזכירות – לוסיה ברגובוי ילין :טלפון נייד ׀ 052-8738028
אימייל ׀ reshet.lacanianit@gmail.com
כתובת דואר ׀ רחוב הפודים  ,48דירה  .1רמת גן ,מיקוד
 .5257425נא לציין על גבי המעטפה :לוסיה ברגובוי ילין

o

רישום


ימי רישום מרוכזים יתקיימו במכון מופ"ת במהלך חודש נובמבר ודצמבר:
תאריכים:

03.11.2014

17.11.2014

24.11.2014

01.12.2014

שעות:

27:..-71:..

27:..-71:..

27:..-71:..

27:..-71:..



הרישום לסמינר המקום בבית האדריכל.



מומלץ להסדיר את התשלום באמצעות שיק (לפקודת "רשת לאקאניאנית")
לכתובת :רחוב הפודים  ,48דירה  .1רמת גן ,מיקוד  .5257425נא לציין על גבי
המעטפה :לידי לוסיה ברגובוי ילין.

o

שכר לימוד


עלות סמינר של פעמיים בחודש ,למעט שולחנות קריאה 750 :ש"ח



עלות קורס של פעם בחודש ושולחנות קריאה 500 :ש"ח



ראיונות חולה הינן ללא תשלום אך מותנית באישור האחראי.



למי שנרשם עד  .7בנובמבר  :2.71תינתן הנחה של  ..%משכר הלימוד עם לקיחת
תכנית מלאה ( 1.%מהתכנית).



o

התשלום במזומן או בשקים בלבד ועד  6תשלומים.

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

אימייל
iddan@netvision.net.il
bergovoy@netvision.net.il
h-n-g@smile.net.il
dgabi@netvision.net.il
susanahlr@gmail.com
lili.rwm@gmail.com
menazi@zahav.net.il
dianamargalit@bezeqint.net
shirleyzisser@gmail.com

טלפון
02-6722933
052-3346711
03-5748428
03-5274993
054-4475499
050-6264647
052-3265710
03-7360112; 050-6936886
054-4684170

© אין לפרסם ללא אישור מראש של הרשת הלאקאניאנית.
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