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 :  היוםסדר 

 התכנסות וכיבוד קל – 8:30-8:00

 אלינה שלקס –ר "יו: מושב ראשון – 10:30-08:30

 ראש התכנית לפסיכותרפיה, קליניפסיכולוג  -בעז שלגי ר "ד: פתיחהדברי                          

 ,  הפסיכואנליטית בישראלבחברה פסיכואנליטיקאית מנחה  –שלקס אלינה                                                 

 '                                                               מצבים מנטאליים ראשוניים'המסלול ראש                                                

 : Dr. Franco de Masi: הרצאה 

  Psychic Withdrawals: From Dissociation to Psychosis-part 1-theory 

 מצבים'במסלול מורה , פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל  –' חיותה גורביץ: דיון 

 'ראשונייםמנטאליים                                                              

 קפההפסקת  – 11:00-10:30

מורה  ,  בישראלהפסיכואנליטית פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי מנחה בחברה  –ר אילן אמיר "ד –ר "יו: מושב שני – 12:45-11:00

 '  מנטאליים ראשונייםמצבים 'במסלול 

 : Dr. Franco de Masi: הרצאה 

  Psychic Withdrawals: From Dissociation to Psychosis-part 2-clinical part 

מצבים  'מורה במסלול , פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל –אורנה וסרמן : דיון 

 '    ראשונייםמנטאליים  

 הפסקת צהריים – 13:15-12:45

   מצבים  'במסלול מורה , פסיכואנליטיקאי בחברה הפסיכואנליטית בישראל –מילר יואל  -ר "יו: מושב שלישי – 15:00-13:15

 'ראשונייםמנטאליים                            

  '  מצבים מנטאליים ראשוניים'תלמידה במסלול , פסיכולוגית קלינית  –דורית ידיד : קלינימקרה הצגת  

 אילןאוניברסיטת בר , במחלקה לפסיכולוגיהודוקטורנטית        

 Dr. Franco de Masi: דיון  
 

 חוברות עם תרגום יחולקו לנרשמים  , העיון בתשלום ויתקיים באנגליתיום 
 :לפרטים נוספים ( לסגל ולתלמידי התכנית לפסיכותרפיה 180₪) 280₪המחיר למשתתף 

https://med.tau.ac.il/psychotherapy , galitb@tauex.tau.ac.il, 03-6409902  
 ב טופס הרשמה"מצ
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*Dr. Franco De Masi is a training and supervising analyst of the Italian Psychoanalytical Society, 
former President of the Milanese Center of Psychoanalysis and Secretary of the Training Milanese 
Institute. He is a medical doctor and a psychiatrist who worked for many years in psychiatric hospitals. 
He lives and works as a full-time psychoanalyst in Milan. His main interests are focused on the 
theoretical and technical psychoanalytical issues related to severely ill patients.  
  
He has published several papers in The International Journal of Psychoanalysis, in the Rivista Italiana di 
Psicoanalisi and in other International Reviews.  
  
He is author of numerous books: 
  
-Sadomasochistic Perversion: The Object and Theories (2003);  
  
-Making DeathThinkable: a Psychoanalytic Contribution to the Problem of the Transience 
of Life (2004). This book received the Gradiva prize in 2003.  
  
-Vulnerability to Psychosis: A Psychoanalytic Study of the Natureand Therapy of the Psychotic State 
(2009) 
  
- The Enigma of Suicide Terrorism (2011) 
  
- Working with Difficult Patients-From Neurosis to Psychosis (2015) 
  
- Karl Abraham: at the Roots of Psychoanalytical theory (2017) 
  
- Svelare l’enigma della psicosi ( Psychosis: Discovering the Enigma)(2018) 
  
 He also edited the book:  
Herbert Rosenfeld at Work. Italian Seminars. Karnac (2001)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


