
התכנסות 08:30�09:00

)ר"מרצה ומדרי� בממ, פסיכואנליטיקאי בחברה הפסיכואנליטית בישראל( יואל מילר: ר" יו09:00�10:45

)  ראש התוכנית לפסיכותרפיה( 'ר שלמה מנדלובי#" ד:  דברי ברכה                  

) ר"ראש ממ, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל( אלינה שלקס                   

: אלינה שלקס: הרצאה                   
Early Emotional Development - a short perspective                  

:פיונטלי. א' פרופ  �הרצאה                    
                   Brief Overview on Pregnancy through History and on the Impact of

Ultrasound on Society                                          
 

 הפסקת קפה 10:45�11:15

)ר"מלמד בתוכנית בממ, הפסיכואנליטית בישראל  בחברה פסיכואנליטיקאי(  דורב)יהושוע : ר" יו11:15�12:45

                    

:פיונטלי. א' פרופ �הרצאה                     
 Fetal Behavior - its Emergence, Evolution and Relevance to the                  

Understanding of Regressed Psychic States                   
                    

                     דיו) בהשתתפות הקהל 

)מוגשת במקו( וכלולה במחיר יו( העיו) ( ארוחת צהריי(12:45�13:45

)ר"מדריכה בממ, הפסיכואנליטית בישראל  פסיכואנליטיקאית בחברה( טריאסטיהודית : ר" יו13:45�15:30

:פיונטלי. א' פרופ �הרצאה                    
                   Twins Before and After Birth – Research and Clinical  Implications
                  

: ) תל אביב' אוני,  מלמדת בתכנית לפסיכותרפיה, הפסיכואנליטית בישראל בחברה פסיכואנליטיקאית מנחה(  חגית אהרוני�מתדיינת                    

Placental Economy: Some Thoughts about the Axis of Difference   

. יו( העיו) יתקיי( באנגלית

). א" לתלמידי התוכנית לפסיכותרפיה ת  , 200( ,  280מחיר למשתת+ 

shosh@post.tau.ac.il  � מייל 03�6409902' פרטי( נוספי( בטל
המש� בד+ הבא

אוניברסיטת תל אביב, בבית התפוצות" בני ציו)" באול( 3/4/2011יתקיי( ביו( ראשו)  

                                    סאקלרש "הפקולטה לרפואה ע, אוניברסיטת תל אביב
התכנית לפסיכותרפיה , ס ללימודי המש� ברפואה"ביה

התכנית לפסיכותרפיה שמחה להזמינכ( 
) ר"ממ (�" מצבי( מנטאליי( ראשוניי( "ליו( עיו) של המסלול 

התפתחות נפשית מוקדמת 
* פיונטלי  אלסנדרה' פרופ ע(



ובמחלקה  , לונדו),  טוויסטוקהיא פרופסור לשעבר בקליניקת .  ופסיכואנליטיקאית) ילדי( ומבוגרי((פסיכיאטרית , ניורולוגית היא פיונטלי  אלסנדרה' פרופ*

  באוניברסיטתלאחרונה היא עובדת כחוקרת במחלקה לרפואת העובר . איטליה ,  ואוניברסיטת טורינומילנובאוניברסיטת ,   של הילד וניורולוגיהלפסיכיאטריה 

).  אוגנדה(ובאוניברסיטת גולו וקמפלה ) דרו( אפריקה (סטלנבוש וכ) כפרופסור מבקר באוניברסיטת מילנו

:  מאמרי( רבי( וחמישה ספרי(פירסמה  פיונטלי'  פרופ

From Fetus to Child (London: Routledge, 1992), ‘Twins: from fetus to child’ (London: Routledge, 2002); ‘Twins in the 

World’ (NY: MacMillan, 2008), and ‘Development of Normal Fetal Movements’ (Spinger-Verlag 2010).

 תצפית –המשכיות החיי( מהרח( לילדות : מעובר לילד). 2001. (א,פיונטלי :  תורג( לעבריתFrom Fetus to Child (London: From Fetus to Child (London: From Fetus to Child (London: From Fetus to Child (London: RoutledgeRoutledgeRoutledgeRoutledge, 1992), 1992), 1992), 1992)ספרה  

. מוד)הוצאת . ברגשטיי) חגית אהרוני ואבנר :  עריכה מדעית.  ש�מרב ב) : תרגו(. פסיכואנליטית

כפסיכואנליטיקאית .  ההתפתחות הנפשיתראשיתוהשלכותיה על , היחיד והתאו( ,   היא אחד החוקרי( המובילי( בעול( בחקר התנהגות העוברפיונטלי'  פרופ

אחר הלידה   ההתבוננות  על ההמשכיות הקיימת בי) ההתפתחות טרו( לידה לבי) זו של בדקויותהיא משלבת הבנות אלה בעבודתה הקלינית וכתיבתה מרתקת 

 את פיונטלי' פרופ במהל� יו( העיו) תציג .  רגרסיביי(נמצאי( במצבי( נפשיי(  לבי) הבנת מצבי( מנטאליי( ראשוניי( ה) אצל ילדי( וה) אצל מבוגרי( ה 

 מתו� החשיבה הפסיכואנליטית הדנה בהתפתחות נפשית פיונטליאלינה שלקס תציג פרספקטיבה על עבודותיה של . עבודותיה וחשיבתה ויתקיי( דיו) על כ�

 בשאלה של  ועוסקת, החורגת מהתאומות הביולוגית הממשית,  תתייחס לתאומות כאל א3פנ2ת חוויה כלל אנושיתאהרוניחגית . לפני ואחרי לידה , מוקדמת

. ולאופ) שבו ה( באי( לידי ביטוי בקשר הטיפולי,  שה( מעוררי( העמוקותלכמיהות  והֵאימ3ת , היא תתייחס לתנועה בי) מצבי( אלו.  הבדל�דמיו)�זהות

שובר תשלו( 

א " ב טופס הרשמה אותו יש להעביר בצירו+ המחאה לפקודת אוניברסיטת ת "מצ

 מועד הגעת טופס ההרשמה למזכירות – 23/03/11מועד אחרו) להרשמה  

. ההרשמה לפי סדר הגעת הטפסי(

. בחניו) הג) הבוטני מול בית התפוצות ) בתשלו((נית) לחנות 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פיונטלי' פרופיו( עיו) ע( : שובר הרשמה

69978 אביב תל, 39040. ד. ת, א "אוניברסיטת ת , ס ללימודי המש� ברפואה "ביה,  לכבוד התכנית לפסיכותרפיה

____________________כתובת ____________________ ש( מלא 

 _________________________________ל"דוא___________טלפו)

) א "לתלמידי התכנית לפסיכותרפיה ת  , 200(  , 280ס "ב המחאה ע "מצ

___________  הבנקפרטי________המחאה' מס

אוניברסיטת תל אביב , בבית התפוצות" בני ציו) "  באול( 4/2011/ 3יתקיי( ביו( ראשו)  

                                    סאקלרש "הפקולטה לרפואה ע, אוניברסיטת תל אביב

התכנית לפסיכותרפיה , ס ללימודי המש� ברפואה"ביה

התכנית לפסיכותרפיה שמחה להזמינכ(
) ר" ממ (�"  מצבי( מנטאליי( ראשוניי(" ליו( עיו) של המסלול 

התפתחות נפשית מוקדמת 
* פיונטלי  אלסנדרה' פרופ ע(


