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 -    תהליכי אינדיבידואציה וטרנספורמציה ,הפנינה –יהודית לויזון 
 11;41-24;:1  6161דצמבר  61  יום ו'  

 6162ינואר  3ג'  יום פסיכופתולוגיה     –יורם אינספקטור 
 

 

שיעור 
 מס' 

 תאריך 
 ימי ג'

 הערות

       שיעור ראשון פתיחת שנת הלימודים 2.22.27 2
                             41;26-26;23התפתחות הנשי     

                  26;56-28;26      יהמיתולוג פסיכו
 11;:41-2;28           ר קליניינסמ

                             41;26-26;23התפתחות הנשי      9.22.27 3
                  26;56-28;26      פסיכומיתולוגיה

 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23יונג וקולנוע             26.22.27 4
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           
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                             41;26-26;23יונג וקולנוע             33.22.27 5
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23התפתחות הנשי      22.27.:3 6
                  26;56-28;26      פסיכומיתולוגיה

 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23יונג וקולנוע             7.23.27 7
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23התפתחות הנשי      24.23.27 8
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23יונג וקולנוע             31.23.27 9
                  26;56-28;26      פסיכומיתולוגיה

 11;:41-2;28סמינר קליני           

 חופשת חנוכה 38.23.27 

 יום מרוכז פסיכופתולוגיה  א' 4.2.28 (24)

 השיעורים הרגילים נדחים בשבוע

                             41;26-26;23יונג וקולנוע             21.2.28 :
                  26;56-28;26      פסיכומיתולוגיה

 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23התפתחות הנשי      28.2.28 21
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

                             41;26-26;23יונג וקולנוע             35.2.28 22
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

                           שיעור אחרון לסמסטר 42.2.28 23
                             41;26-26;23התפתחות הנשי     
                  26;56-28;26פסיכומיתולוגיה      
 11;:41-2;28סמינר קליני           

 

 

 טר בסמס

 

שיעור 
 מס' 

 הערות תאריך 

                                                 סטר ב'פתיחת סמ 25.4.28 2
                                                56;26-24;23                הספר האדום

                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 
                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    

 11;:41-2;28                   סמינר קליני
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                                                56;26-24;23      הספר האדום           32.4.28 3
                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 

                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    
 11;:41-2;28                   סמינר קליני

                                                56;26-24;23      הספר האדום           39.4.28 4
                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 

                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    
 11;:41-2;28                   סמינר קליני

                                                56;26-24;23      הספר האדום           5.5.28 5
                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 

                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    
 11;:41-2;28                   סמינר קליני

 אין לימודים  -חופשת פסח  22.5.28 

                                                56;26-24;23      הספר האדום           29.5.28 6
                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 

                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    
 11;:41-2;28                   סמינר קליני

                                                56;26-24;23      הספר האדום           36.5.28 7
                                                                                                                        41;11-26;25   פסיכומיתולוגיה יהודית 

                                      26;56-28;26  מושגי יסוד מתקדמים    
 11;:41-2;28                   סמינר קליני

 אין לימודים -ם עצמאות יו 3.6.28 

                                                                                                                  41;26-26;23         טראומה ודיסוציאציה 6.28.: 8
                                                26;56-28;26          אתיקה                  

 11;:41-2;28      סמינר קליני             

                                                                                                                  41;26-26;23סוציאציה         טראומה ודי 27.6.28 9

                                                26;56-28;26אתיקה                            

 11;:41-2;28   סמינר קליני                  

                                                                                                                  41;26-26;23סוציאציה         טראומה ודי 34.6.28 :

                                                26;56-28;26אתיקה                            

 11;:41-2;28          סמינר קליני           

 אין לימודים –שבועות  41.6.28 

                                                                                                                  41;26-26;23סוציאציה         טראומה ודי 7.7.28 21

                                                26;56-28;26אתיקה                            

 11;:41-2;28          סמינר קליני           

                                                                                                                  41;26-26;23סוציאציה         טראומה ודי 24.7.28 22

                                                26;56-28;26אתיקה                            

 11;:41-2;28          סמינר קליני           

  שיעור אחרון לשנה זו 31.7.28 23

                                                                                                                  41;26-26;23         טראומה ודיסוציאציה
                                                26;56-28;26          אתיקה                  
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 11;:41-2;28      סמינר קליני               

 

 
 


