אנו שמחים להזמינכם לערב דיון קליני במרכז ויניקוט ,ביום ב' ,11.4.11 ,בין השעות
 ,22:00-19:30באודיטוריום של תיכון עירוני י"ד ,רח' אבן ספיר  ,8שיכון דן ,תל אביב) .ר'
הוראות הגעה בהמשך(

לבד ביקום
הצגת מקרה ודיון קליני
הצגת מקרה :נורית גוברין-מרגלית ,פסיכולוגית קלינית מדריכה ,תלמידת שנה ג' במרכז
ויניקוט.
מתדיינים:

אתי לנדאו
שמואל גרזי

מנחה:

מיכל ריק

תתואר מטופלת שגדלה כאם לאימה החולה בגופה ובנפשה ,עם חוויה קיומית של בדידות
עצומה; תנועתה בטיפול בין כמיהה עזה לקשר וחרדה גדולה מפניו ,תנועה שבאה לידי ביטוי
נפשי וגופני כאחד ,ומהלך החבירה של המטפלת לצרכיה העמוקים והנסתרים .
שני המתדיינים ייצגו גישות תיאורטיות-קליניות שונות.
אתי לנדאו ,פסיכואנליטיקאית מנחה ,מדריכה ומורה בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
גישתה התיאורטית-קלינית ניזונה במידה רבה מחשיבתו של ביון.
שמואל גרזי ,פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה ומדריך בחברה הפסיכואנליטית
בישראל .מורה ומדריך בבתי הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה ,פרקטיקה פרטית
בטבעון .במישור התיאורטי-קליני התעניינותו נוגעת בנושאים כמו רגשות והדינמיקה של
החוסר ,בהקשר של יחסי אובייקט ,פסיכולוגיית העצמי והגישה ההתיחסותית.
מיכל ריק ,פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל .ממקימי
מרכז ויניקוט בישראל ,מורה ומדריכה במרכז.
מחיר למשתתף  80ש"ח .לתלמידי המרכז ,מוריו ומדריכיו הכניסה חופשית )אך חשוב
להודיע בדוא"ל למרכז על ההשתתפות(.
מצ"ב טופס הרשמה אותו יש להעביר בצירוף המחאה לפקודת מרכז ויניקוט בישראל.

נשמח להשתתפותכם הפעילה,
מרכז ויניקוט בישראל

שובר הרשמה :ערב דיון קליני במרכז ויניקוט 11.4.11

לכבוד :מרכז ויניקוט בישראל ,ת.ד 10076 .ת"א  61100טלפקס03 – 6447594 :
דואר אלקטרוני winnicottspace@gmail.com
שם מלא ____________________________ טלפון _____________________
כתובת ________________________________________________________
דוא"ל ____________________________________
מצ"ב המחאה ע"ס  80ש"ח  .מס' המחאה__________ פרטי הבנק_____________
** לצערנו אין אפשרות לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי **
לנרשמים במקום שימו לב:
נא להגיע עם שובר הרשמה מלא בכל הפרטים וסכום מדוייק לתשלום.

החלה ההרשמה לתוכנית הלימודים בשנה"ל תשע"ב 2011-12
פרטים באתר
מרכז ויניקוט בישראל
www.hebpsy.net/winnicott
winnicottspace@gmail.com

הוראות הגעה לתיכון עירוני י"ד
יש להגיע מדרך נתיבי איילון ולעלות במחלף קק"ל לכיוון מזרח.
המגיע מדרום יפנה ימינה במחלף קק"ל והמגיע מצפון יפנה שמאלה במחלף.
יש לנסוע ישר עד הסוף קק"ל משנה את שמו לשלונסקי ואח"כ לטבנקין.
נוסעים על טבנקין  ,בסוף האפשרות היחידה היא פניה ימינה לרח' משמר הירדן ,ומיד יש לפנות שוב
ימינה )בככר( לרח' פתחיה.
יש לנסוע עד לכיכר ובה לפנות שמאלה .יש להמשיך עד הסוף ) 30מ'( שם יש פניה ימינה בלבד לרח'
אבן ספיר .מיד מצד שמאל – כניסה לחניון ביה"ס.
למגיעים מצפון מהכפר הירוק :עוברים את צומת הפיל ובטבנקין פונים שמאלה).סימן היכר :יש בנק
הפועלים לפני הפנייה ,מצד שמאל( .ממשיכים לפי ההסבר
למגיעים מדרום מקניון איילון :ממשיכים על פנחס רוזן עד טבנקין .פונים ימינה וממשיכים לפי
ההסבר.
למגיעים מגני התערוכה :פונים ימינה לבכור שטרית .במפגש עם פנחס רוזן פונים שמאלה
ומשם בטבנקין ימינה וממשיכים לפי ההסבר.
למגיעים ברכבת :התחנה הקרובה ביותר היא תחנת בני ברק /קניון איילון
חנייה :ברח' אבן ספיר וכן במגרש חנייה הצמוד לבית הספר.

