
  
  
  

                                                                                       14.9.09,                                                                                שלום רב
  

בתאריך , ל השנייה במרכז ויניקוט"אנו שמחים להזמינכם לערב פתיחת שנה
אבן ' רח, ד"ס עירוני י"באודיטוריום של בי, 17:45-20:00 בין השעות, 26.10.09

  .א"ת, שיכון דן. 8ספיר 

  
  : ירצה על הנושאר מאיר שטיינבוק"ד
  

   מחשבות על חיות ומוות נפשי-חיות שתוקה
  

באופן  בו אדם ,  ההרצאה תעסוק במטופלים  שהחיות וחומר החיים אזלו מהם
צמו והחלק המוכחד נהייה נוכח דרך תחושות של מכחיד חלקים שלמים של ע

מה . משהו מת  על פי הגדרתו לא ניתן  להחיות ולהחזיר. אי קיום, דיכאון, מוות
בתוך ומול הכוחות  , אם כן האחריות הקריטית המוטלת על המטפל לעמוד עם

  .המושכים  לוויתור ולהיעלמות נפשית כדי להשיב חיות במה שמורגש מת
יפול דרכו יעשה נסיון לשתף במחשבות על מצבו של אדם המצוי יובא תיאור ט

  . בסביבה שאינה יכולה להכיל את חיותו

  
  'חיותה גורביץ' גב: מתדיינת

  ר עפרה אשל"ד: מנחה
  
  
ממקימי מרכז ויניקוט , פסיכואנליטיקאי,  הוא פסיכיאטרר מאיר שטיינבוק"ד

ס לפסיכותרפיה "א  ובבי.ב.פ.ל.כמו כן  מדריך בה. מורה ומדריך במרכז, בישראל
  .אביב-באוניברסיטת תל

  
מורה ,  היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחהחיותה גורביץ' גב

במרכז ויניקוט בישראל  ובבית הספר ,  ומדריכה במכון הפסיכואנליטי
  .אביב-לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל

  
  

אך (יכיו הכניסה חופשית מוריו ומדר, לתלמידי המרכז . ח" ש80מחיר למשתתף 
  .מספר המקומות מוגבל). ל למרכז על ההשתתפות"יש להודיע בדוא

ב טופס הרשמה אותו יש להעביר בצירוף המחאה לפקודת מרכז ויניקוט "מצ
   .בישראל

  
  

  ,נשמח להשתתפותכם הפעילה
  למרכז ויניקוט בישרא



  : שובר הרשמה
 )26.10.09(ע "ערב פתיחה שנת תש

 
  61100א  " ת10076. ד.ת, מרכז ויניקוט בישראל: לכבוד

  __________________טלפון     ____________________________   שם מלא 

 ______________________________________________________כתובת  
   _____________________________________________________ל    "דוא

 _____________הרשמה תאריך אחרון ל
  _____________פרטי  בנק__________ המחאה' מס . ח" ש80ס "ב המחאה ע"מצ

  
  אם השתתפת בעבר בפעילויות המרכז והינך מופיע ברשימת תפוצה שלנו(*) 

  _______V נא סמן 
  
   
  

  ד"הוראות הגעה לתיכון עירוני י
  

  8רחוב אבן ספיר מספר .  בית הספר נמצא בשיכון דן
  . לכיוון מזרחל"להגיע מדרך נתיבי איילון ולעלות במחלף קקיש 

  .ל והמגיע מצפון יפנה שמאלה במחלף"המגיע מדרום יפנה ימינה במחלף קק
  .לטבנקיןכ " ואחלשלונסקי משנה את שמו ל"קקיש לנסוע ישר עד הסוף 

    נוסעים על טבנקין
ד יש לפנות שוב ומי, משמר הירדן' בסוף האפשרות היחידה היא פניה ימינה לרח

  ימינה
  .פתחיה' לרח) בככר(

 שם יש פניה )' מ30(הסוף עדיש להמשיך .  ובה לפנות שמאלהכרילכיש לנסוע עד 
  ימינה

  .ס" כניסה לחניון ביה–מיד מצד שמאל . אבן ספיר' בלבד לרח
  

. עוברים את צומת הפיל ובטבנקין פונים שמאלה: למגיעים מצפון מהכפר הירוק
  סברממשיכים לפי הה

  
פונים ימינה . ממשיכים על פנחס רוזן עד טבנקין: למגיעים מדרום מקניון איילון

  .וממשיכים לפי ההסבר
  

במפגש עם פנחס רוזן פונים .  פונים ימינה לבכור שטרית:למגיעים מגני התערוכה
  שמאלה

  .ומשם בטבנקין ימינה וממשיכים לפי ההסבר
  
  

  קניון איילון /תחנת בני ברק התחנה הקרובה ביותר היא : למגיעים ברכבת
  
  
  

  .ניתן למצוא את מפת האיזור באינטרנט באחד מאתרי המפות
  

                      
                                                                                                                             

  ,בברכה
 מרכז ויניקוט בישראל


