
תכנית בוקר - 'מפת דרכים - גבעת חיים' 
לימודי ליבה בפסיכותפיה פסיכואנליטית

מרכז ויניקוט בישראל                                                                                                                              

20.03. 20
כנס בהשתתפות ד"ר ברוס ריס )ניו יורק(, פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ׳,

יעל פרנס גראור, שרה קולקר, דוד קיטרון, מיכל ריק, ד"ר מאיר שטיינבוק

1 5.05. 20
יום עיון בשיתוף תולעת ספרים לרגל הוצאתה לאור של המהדורה העברית לספרו של
כריסטופר בולאס 'לתפוס אותם לפני שהם נופלים' בעריכתו של ד"ר מאיר שטיינבוק 

בהשתתפות פרופ' רודי ורמוט, חגית אהרוני, רובי שונברגר, סמדר שטיינבוק

והרשמה נוספים  לפרטים 
winnicottisrael.com

פעילויות מדעיות
קרובות של המרכז  <

ההרשמה החלה
ותסתיים ב-05.04.20

מטרת התכנית
תכנית 'מפת-דרכים בגבעת חיים' של מרכז ויניקוט בישראל הינה תכנית תלת-שנתית ללימודי ליבה 

בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. התכנית שמה לה למטרה להעמיק את הידע התיאורטי והטכניקה הקלינית של 
מטפלים העוסקים בטיפול באוריינטציה פסיכודינמית ופסיכואנליטית, ולאפשר מפגש עם רוחב היריעה של 

החשיבה הפסיכואנליטית על זרמיה השונים, תוך שימת דגש על לימוד יסודי ממוקד במעשה הטיפולי.                           

התכנית כוללת                                                                                                                  
<  סמינרים תיאורטיים

<  סמינרים קליניים בקבוצות קטנות )עד 6 משתתפים(
<  סדנאות בחירה
<  הדרכה אישית

צוות
צוות ההנהלה, המורים והמדריכים מורכב ברובו מפסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה

אילנה אילתי-שליט . שי בינו . שלי בן אשר-דשאוני . פרופ'  עמנואל ברמן . ענת ברעם-שרף . ריקי גוטליב 
ריבה גור . חיותה גורביץ' . רונית גינתון-פרידלנד . יעל גראואר-פרנס . מיכל הסל-קומורניק . ד"ר עמיחי הר-אבן 

עדי הרר-בלוך . ליאת ורהפטיג-ארן . יוליה זרצקי . ידידה טורקניץ' . שגית יצחקי-קדם . מרב ירקוני . יעל כהן-בינו 
נירית לביא-קוצ'יק . תמי לוינגר . יעל מגל . ליאורה מוהבן-אגסי . שירה נבו . ד"ר קובי סגל . רועי סמנה . גולי פורת 

הילה פורת-פלג . תמר פלג . שחר פלג-להב . חוה פרומקין-לויאן . שרי ציבולסקי . נחמה קדם-אסולין . שרה קולקר 
אייל קומורניק . יעל קירש-גולדשטאוב . הוד קציר . מיכל ריק . ד"ר מאיר שטיינבוק . סמדר שטיינבוק, נורית שילה 

שלמה שלהב . יעל שנהב-שרוני . ד"ר עפרית שפירא-ברמן . אורנה שרצקי

התכנית מיועדת
<  לפסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים ]לאחר שנה לפחות בהתמחות[.

<  לעובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית, בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בפסיכותרפיה בהיקף  
    של חצי משרה במוסדות מוכרים להתמחות בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה קלינית ובמוסדות ברה״נ 

    המוכרים ע״י משרד הבריאות.
<  לפסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.

<  לפסיכולוגים שיקומיים, חינוכיים, רפואיים והתפתחותיים, וקרימינולוגים קליניים, אשר עבדו בהיקף של חצי 
    משרה בתחומם לפחות שנתיים ועסקו במתן טיפולים פרטניים ארוכי טווח בגישה פסיכודינמית תחת הדרכה 

    של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית. אלה שטרם השלימו תקופה של שנתיים במתן טיפולים דינמיים 
    במוסדות ברה"נ יכולים להגיש מועמדות אך קבלתם לתוכנית תחייב השלמת התנסות זו, בכפוף להנחיות התוכנית.   
*  מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה.         
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שכ"ל לשנה
11,000 ש"ח )כולל מע"מ( | תשלום עבור הדרכה אישית )40 שעות בשנה( הינו 250 ש"ח )כולל מע"מ( לפגישה

<  סמינר לכתיבה קלינית
<  מפגשי ליווי תהליך הלמידה

<  השתתפות בפעילויות המדעיות של המרכז


