
 

 

 

 

          

 אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה לאומנויות   -בניין מכסיקו , באולם פאסטליכט  08:30-15:00בין השעות  25-05-2018יום שישי 

 

 

 התכנית לפסיכותרפיה

 "פורצי דרכים –הזרם העצמאי בפסיכואנליזה "ומסלול 

 שמחים להזמינכם לכנס
 מיסתורין ואתגר: O-עם המטופל ב-להיות

  

“No matter how deep our analytical experience, this is just the tip of the iceberg of that mystery… and we are just starting to learn 

the mystery behind it.” (Bion in Buenos Aires, 1968/ 2018) 
  

 

 :יום סדר

 התכנסות 8:30 – 9:00

 לפסיכותרפיה התכנית ראש ,שלגי בעז ר"ד          :ברכות  9:00-10:50

 לכנס ברכה איגרת :אוגדן תומאס                                        

אֹוֵרַח  -עפרה אשל :  דברי פתיחה                    ַחִכים לְּ ֶאֶרץ ַאֲהָבִתי מְּ  על האורחת בארץ אהבתי  –( לאה גולדברג)בְּ

 

 O -ה לאזור וויניקוט ביון עם :ראשון מושב

   בטיפול ואמת שנאה ,אהבה על                    

 ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"דרכים פורצי – בפסיכואנליזה העצמאי הזרם" המתקדמים הלימודים מסלול ראש) אשל עפרה :ר"יו

 (אביב-תל אוניברסיטת

 

  ביון של בהגותם מתמקדים ספריה .לס'אנג לוס - PCC ,קליפורניה של הפסיכואנליטי במרכז בכירה ומורה מנחה פסיכואנליטיקאית) ריינר אנני ר"ד :מרצה

 (** "דרכים פורצי - בפסיכואנליזה העצמאי הזרם" מסלול של המייעצת בוועדה חברה .וציירת מחזאית ,משוררת ;גרוטשטיין ושל המאוחר

 Love, Hate, And Truth: A Clinical Exploration 

                                                

  פורצי - בפסיכואנליזה העצמאי הזרם" המתקדמים הלימודים מסלולי ;בישראל הפסיכואנליטית החברה ,ופסיכואנליטיקאית קלינית פסיכולוגית) ברקן אהובה

   (אביב-תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"ראשוניים מנטליים מצבים"ו ,ההתייחסותי המסלול ,"דרכים

 ושנאה לאהבה שמעבר האמת על

 

  קפה הפסקת  10:50 – 11:05

 

 ראשונית טראומה של הטלפתי הנתיב  :שני מושב 11:05 - 12:55

 המתקדמים הלימודים ובמסלולי הליבה בתכנית מורה ;בישראל הפסיכואנליטית החברה ,ומדריך מנחה ופסיכואנליטיקאי פסיכיאטר) אמיר אילן ר"ד :ר"יו

  ובמרכז ,אביב-תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"ראשוניים מנטליים מצבים"ו "דרכים פורצי – בפסיכואנליזה העצמאי הזרם"

 (’נפש לכל' עמותת ועד ר"יו ;ויניקוט

 

 (** לס'אנג לוס , PCC- קליפורניה של הפסיכואנליטי במרכז בכירה ומורה מנחה פסיכואנליטיקאית) ריינר אנני ר"ד :מרצה

 Ferenczi’s “Astra” and Bion’s “O”: A Clinical Perspective on Early Trauma 

 

  המתקדמים הלימודים מסלול ראש ;בישראל הפסיכואנליטית והחברה המכון ,ומורה מדריכה ,מנחה ופסיכואנליטיקאית קלינית פסיכולוגית) אשל עפרה

  הבינלאומי ויניקוט איגוד ,נשיא-סגנית ;אביב-תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"דרכים פורצי – בפסיכואנליזה העצמאי הזרם"

IWA **) 

 "”just starting to learn the mystery behind it  שניה במחשבה - ?אהובה את איפה

 

 קלה צהריים ארוחת 12:55-13:30

  

 ביון עם אנליזה בתיאור המחשה :שלישי מושב  13:30–15:00

  העצמאי הזרם" המתקדמים הלימודים מסלול ;בישראל הפסיכואנליטית והחברה המכון ,ומורה מדריכה ,מנחה פסיכואנליטיקאית) פרכטר-לנדאו אתי  :ר"יו

   ,(אביב-תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"דרכים פורצי – בפסיכואנליזה

 

  הזרם" המתקדמים הלימודים במסלול ומדריך מורה ;בישראל הפסיכואנליטית החברה ,מנחה ופסיכואנליטיקאי קליני פסיכולוג) ברנט אילן ר"ד :מרצה

 .(בישראל ויניקוט ובמרכז ,אביב תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית ,"דרכים פורצי – בפסיכואנליזה העצמאי

 Junqueira de Mattos הברזילאי הפסיכואנליטיקאי של ייחודית אישית עדות – (1979-1977) באנליזה המאוחר ביון עם-להיות

 

   .פאנל של המשתתפים ודיון עם הקהל

 

 .הישראלים בעברית, ההרצאות באנגלית עם חוברת תרגומים לעברית*

     

   הכנס בתשלום

 ,smilshtien@tauex.tau.ac.il medicine.tau.ac.il/psychotherapy, 03-6409902: לפרטים נוספים
 (אביב-אוניברסיטת תל, לתלמידי ומורי התכנית לפסיכותרפיה ולנרשמים למסלול הזרם העצמאי₪  180)₪  280מחיר למשתתף  

 ב טופס הרשמה בכרטיס אשראי "מצ

  
Portrait of W.R. Bion 
by Annie Reiner 
Oil on canvas, 
76 cm x 122 



 

 

 

 

          

 אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה לאומנויות   -בניין מכסיקו , באולם פאסטליכט  08:30-15:00בין השעות  25.05.2018יום שישי 

 

 

 התכנית לפסיכותרפיה

 "פורצי דרכים –הזרם העצמאי בפסיכואנליזה "ומסלול 

 שמחים להזמינכם לכנס
 מיסתורין ואתגר: O-עם המטופל ב-להיות

  

 

 :פירוט נוסף** 

Annie Reiner, Ph.D. Psy.D., LCSW. is a senior faculty member and training analyst at The Psychoanalytic Center of California 

(PCC) in Los Angeles. Her work was greatly influenced by Wilfred Bion, with whom she studied briefly in the 1970's.  Her 

psychoanalytic articles have been published in many books and journals and she is the author of two books – The Quest for 

Conscience & The Birth of the Mind (Karnac 2009), and Bion and Being: Passion and the Creative Mind (Karnac 2012). She is 

Editor of the recent festschrift entitled, Of Things Invisible To Mortal Sight: Celebrating the Work of James S. Grotstein (Karnac, 

2016), a collection of articles by respected Bion scholars throughout the world (  181-186(:2)ב "ל,האחרון" שיחות"הספר נסקר ב.)           . 

 Reiner writes and lectures extensively about Bion’s most mysterious concept of O, most notably in her book, Bion and Being, about 

which James Grotstein (2012( wrote, “This…incredibly convincing work…places [Reiner] high among Bion scholars.”   

In addition to her work as a psychoanalyst, Dr. Reiner is an accomplished poet, playwright and painter, the author of a book of short 

stories, four books of poems, and six children's books which she also illustrated. She maintains a psychoanalytic practice in Beverly 

Hills, California. 

 

 

  ויניקוט איגוד נשיא-סגנית .בישראל הפסיכואנליטית ובחברה במכון ומורה מדריכה ,מנחה ופסיכואנליטיקאית קלינית פסיכולוגית ,Psy.D. אשל עפרה

 ,"דרכים פורצי – בפסיכואנליזה העצמאי הזרם" המתקדמים הלימודים מסלול וראש מקימה .( International Winnicott Association  - IWA)  הבינלאומי

 סן , Psychoanalytic Institute of North California (PINC) -ב אורחת מרצה .אביב-תל אוניברסיטת ,לרפואה הפקולטה ,לפסיכותרפיה התכנית

  לימודים ,"הטיפולי מעשה"ב ;אביב-תל אוניברסיטת ,לפסיכותרפיה התכנית ,"ראשוניים מנטליים מצבים" ובמסלול הליבה בתכנית גם מורה ;פרנציסקו

 ביקורת מדור עורכת  .אילן-בר אוניברסיטת ,לפסיכולוגיה המחלקה ,"מבטים"ב ;הפסיכואנליטית החברה של הלימודים במרכז מתקדמים לפסיכותרפיסטים

 .2017 ,יורק בניו  Symonds Prize ופרס 2013 לשנת טסטין ש"ע הבינלאומי הפרס זוכת .לפסיכותרפיה ישראלי עת-כתב - "שיחות"ב ספרים

 (.2017, כרמל)כאשר צללים של פגיעה מינית בילדּות עולים בטיפול ? היה או לא היה: במשותף עם צביה זליגמן את הספר-עורכת

 

 

 (פרטים בדף הבא)רק למשתתפי הכנס  -עם אנני ריינר בהנחיית עפרה אשל ( הדרכה)כיתת אמן 

 

 :פורצי דרכים -מסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

 לפגוש וללמוד דרכים חדשות בחשיבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי  

https://med.tau.ac.il/independent 

 נפתחה באפריל 2018-2019ההרשמה לשנת הלימודים 

 

 
Portrait of W.R. Bion 

by Annie Reiner 

Oil on canvas, 

76 cm x 122 

   הכנס בתשלום

 ,smilshtien@tauex.tau.ac.il medicine.tau.ac.il/psychotherapy, 03-6409902: לפרטים נוספים
 (אביב-אוניברסיטת תל, לתלמידי ומורי התכנית לפסיכותרפיה ולנרשמים למסלול הזרם העצמאי₪  180) ₪  280מחיר למשתתף  

 ב טופס הרשמה בכרטיס אשראי "מצ

https://med.tau.ac.il/independent


 

 

 

 

          

 אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה לרפואה , שלזאקבאולם   19:00-22:00בין השעות  30.05.2018יום רביעי  

 

 

 התכנית לפסיכותרפיה

 "פורצי דרכים –הזרם העצמאי בפסיכואנליזה "ומסלול 

 שמחים להזמינכם  

 לכיתת אמן עם אנני ריינר

 (ללא תשלום)רק למשתתפי הכנס (  Master class)אמן כיתת 

 אשל עפרה :הנחייה

 המאוחר ביון עם מפגשים על -  אישית בנימה פתיחה

 .1979 -ב מותו לפני חודשיים לאנגליה וחזר ,משבעים למעלה בן בהיותו ,לס'אנג ללוס מלונדון ביון עבר 1968 בינואר

 O -ו גרוטשטיין ,ביון – לס'אנג בלוס מפגשים   :ריינר אנני

   (וידאו הקלטת) השפעה-רבי מפגשים שני על דקות חמש – 1977 ,יורק ניו ,אייגן את פגש כשביון  :אייגן מייקל

  ,ביון של לחייו האחרונות בשנתיים בלונדון הפסיכואנליטי ובמכון בטאוויסטוק ביון עם מפגשים  :סימינגטון נוויל

1979-1977. 

 

 קורנהאוזר שלום אנדראה עם ריינר אנני - (הדרכה) אמן כיתת

 ואמת אהבה על - קורנהאוזר שלום אנדראה ר"ד :מקרה הצגת

 

 הקהל עם דיון

 

  עובדת ;לפסיכואנליזה הישראלי במכון בכירה ומתמחה ,קלינית פסיכולוגית היא קורנהאוזר שלום אנדראה ר"ד

 .בירושלים

  בחברה כבוד וחבר והאוסטרלית הבריטית הפסיכואנליטית בחברה מנחה פסיכואנליטיקאי הוא סימינגטון נוויל

  .(,2013Sigourney) סיגורני פרס ;בישראל הפסיכואנליטית

  ובפסיכואנליזה בפסיכותרפיה דוקטורט-הפוסט בתוכנית קליני פרופסור ,ופסיכואנליטיקאי פסיכולוג הוא אייגן מייקל

  וביון בוויניקוט מתמקד ,ספרים 29 – כיום ביותר הפוריים הפסיכואנליטיים הכותבים אחד ;יורק ניו באוניברסיטת

  .המאוחר

 :פורצי דרכים -מסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה 

 לפגוש וללמוד דרכים חדשות בחשיבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי  

https://med.tau.ac.il/independent 

 

 
Portrait of W.R. Bion 

by Annie Reiner 

Oil on canvas, 

76 cm x 122 

 אנא אשרו השתתפותכם  בנוסף להרשמה לכנס  

 ,smilshtein@tauex.tau.ac.il medicine.tau.ac.il/psychotherapy, 03-6409902: לפרטים נוספים

 מספר המקומות מוגבל

https://med.tau.ac.il/independent

