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ואתגר מיסתורין: 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                                        

על שתי האורחות בארץ אהבתי  –) לאה גולדברג(ְ'ֶאֶרץ $ֲהָבִתי ְמַחִ!ים ְלא�ֵרַח  -עפרה אשל :  דברי פתיחה                   

O -ה לאזור וויניקוט ביון עם :ראשון מושב

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

קלה צהריים ארוחת 12:55-13:30

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

  ,ברקלי של לפסיכותרפיה המכון ,ומדריכה מורה ;פרנציסקו סן ,PINC - קליפורניה צפון של הפסיכואנליטי המכון ,פסיכואנליטיקאית( טנס מרי ר"ד  :מרצה

)** קליפורניה
Tell all the truth but tell it slant: Psychoanalysis and the uncanny

  .פאנל של המשתתפים ודיון עם הקהל

.הישראלים בעברית, ההרצאות באנגלית עם תרגום לעברית*

ההרצאה עם תיאור האנליזה באנגלית תחולק למשתתפים
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: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 )  186-181):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.

Mary Tennes, Ph.D. is a psychoanalyst in private practice in Berkeley, California. She is an instructor at the Psychoanalytic 

Institute of Northern California (PINC), and faculty and supervisor at The Psychotherapy Institute in Berkeley. She has written and 

taught for many years on psychoanalysis and the uncanny and is particularly interested in the ways in which this topic necessitates 

a complex and nuanced use of language.

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

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

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

  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

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

).2017, כרמל(כאשר צללים של פגיעה מינית בילד�ת עולים בטיפול ? היה או לא היה: את הספר זליגמןבמשותף עם צביה -עורכת

)פרטים בקרוב(רק למשתתפי הכנס  -ריינר בהנחיית עפרה אשל  אנניעם ) הדרכה(כיתות אמן 
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