מרכז ויניקוט בישראל
מרחב לחקר החשיבה הוויניקוטיאנית בפסיכואנליזה

שמח להודיע על קיום יום עיון לרגל הקמת המרכז ופתיחת
2008 תוכנית ההכשרה באוקטובר

In Storm's Heart: When Eigen meets Winnicott...
... כשאייגן פוגש את ויניקוט: בלב הסערה
עם

Dr. Michael Eigen

ד"ר מייקל אייגן

2008  ביוני14 ,שבת
 ת"א,'אביב ג- רמת,2  דרזנר,באודיטוריום רוזין
ְבדיוּת ראשונית וכאוס יפגשו בהבנתו הייחודית
ַ רעיונותיו הרדיקליים של ויניקוט על ל
: שכותב, מההוגים הפסיכואנליטיים הבולטים בימינו,העמוקה של אייגן

To
storm survivors
storm transformers,
and those who
live and work in
storm's heart

We will spend the day going deeply into aloneness
and chaos with Winnicott. Winnicott opens new
possibilities of understanding who we are and what
we are up against. His later writings on aloneness
and chaos are an important part of a nexus of work
that has significant value for grasping what we as
individuals and as a human group must learn to face.
As we live with experiences Winnicott mediates, our
sense of existence deepens and grows more subtly
alive.

תוכנית הכנס
 התכנסות09:30-09:00
: דברי פתיחה לרגל הקמת המרכז09:45-09:30
 על מהות המרכז: בשם המקימים- גב' מיכל רִיק
 יו"ר החברה הפסיכואנליטית- מר יצחק בלום
בישראל
- I  מפת דרכים:אייגן- מפגש ויניקוט10:10-09:45
ד"ר עפרה אשל

Primary Aloneness -  מייקל אייגן13:15-10:15
Winnicott writes of an essential aloneness made possible by unknown, boundless
support of which the infant is unaware. A mother may help an infant without the
infant taking in that a distinct being is keeping him/her in life. Even a most
intimate sense of aloneness depends on the quality of support. Dr. Eigen will
explore nuances of primary aloneness and the unconscious residue of implicit
boundless support. Basic aloneness takes on meaning in a network of experiences
Winnicott touches, including unaliveness, basic madness and lifelong
spontaneous recovery from oneself. As Winnicott developed, he felt there was
much to learn by being mad. And that madness, like aloneness, is inexhaustible.

( הפסקת צהריים )כולל כיבוד14:30-13:15
– II  מפת דרכים:אייגן- מפגש ויניקוט14:55-14:30
גב' שרה קולקר

Chaos

-

 מייקל אייגן18:00-15:00

Winnicott’s sense and use of chaos will be explored. Special emphasis is on the
function of chaos as an early defensive organization in face of unbearable,
relentless agony. Winnicott adds to our sense of experience by depicting nuances
of chaos as an important part of personality. Chaos may be fuelled by
environmental failure but has a life of its own, particularly in its link with
private and not so private areas of madness as well as creativity. Our discussion
will fan out to include new insights into some of Winnicott’s key experiential
concepts, particularly his later work with madness, agony, and breakdown as
personality begins to form.

 אנו מזמינים את המשתתפים. וישוחח עם הקהל באופן חופשי,יקרא,ד"ר אייגן ידבר
. ניתן גם להפנותן מראש למזכירות הכנס. הערות והארות,להעלות שאלות

ד"ר מייקל אייגן:
Michael Eigen, Ph.D. is a psychologist and psychoanalyst . He is a senior member
of the National Psychological Association for Psychoanalysis and on the faculty
of the New York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and
Psychoanalysis. He is the author of sixteen books including The psychotic Core,
The Electrified Tightrope, Psychic Deadness, Coming Through the Whirlwind, The
Psychoanalytic Mystic, Ecstasy, Lust , Rage, Emotional Storm, The Sensitive Self,
Feeling Matters . His most recent book, co-authored with Aner Govrin, is
Conversations With Michael Eigen. His twin books, Damaged Bonds and Toxic
Nourishment may soon be translated into Hebrew.
ד"ר עפרה אשל וגב' שרה קולקר הן פסיכואנליטיקאיות מנחות ,מורות ומדריכות במכון
הישראלי לפסיכואנליזה ובחברה הפסיכואנליטית בישראל.
ביום ג'  10ביוני  ,2008וביום ד'  11ביוני  2008בין השעות  17:00עד  ,21:30תהיה גם
אפשרות להשתתף בסדנאות בהנחייתן להכרת החומר התיאורטי הרלוונטי למפגשים
עם אייגן .הסדנה ביום ג'  : 10.6.08על הנפש השבורה והשתגעות לשפיות
הסדנה ביום ד'  : 11.6.08מוזיקת נפש זעירה.

מרכז ויניקוט בישראל
מרחב לחקר החשיבה הוויניקוטיאנית בפסיכואנליזה
המרכז מוקם על ידי:
ד"ר עפרה אשל – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה ,מורה ומדריכה
בחברה הפסיכואנליטית בישראל; ממקימי ומורי "הידברות" במכון הישראלי
לפסיכואנליזה; מלמדת בתוכנית לפסיכותרפיה ,הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א.
גב' מיכל ריק – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית
בישראל;מלמדת ומדריכה במרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית )גהה(
ובתוכנית לפסיכותרפיה  ,הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א.
ד"ר מאיר שטיינבוק  -פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מטרת המרכז:
ליצור מקום שייוחד ללמידת המחשבה הוויניקוטיאנית והפוסט-וויניקוטיאנית ,תוך שימת
דגש על הרלוונטיות שלהן לעשייה הפסיכואנליטית של המאה ה .21-ציר חשוב בפעילות
המרכז תהיה תכנית הכשרה בת  3שנים למטפלים מנוסים ובוגרי תכניות בסיס
בפסיכותרפיה ,שמחזורה הראשון ייפתח באוקטובר .2008
הוועדה המייעצת של מרכז ויניקוט) :לפי סדר אלפביתי(
 - Prof. Vincenzo Bonaminioמנהל מרכז ויניקוט ברומא.
 - Dr. Michael Eigenניו יורק.
 – Mrs. Nina Farhiלונדון .המנהלת לשעבר של Squiggle Foundation
 ,Wiiliam Alanson White Institute – Dr. Dodi Goldmanניו יורק .מחברם של
ספרים ומאמרים מרכזיים על ויניקוט.
 – Prof. Joyce Slochowerתכנית פוסטדוקטורט לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה בNYU
 -The Squiggle FoundationלונדוןDr. Bernard Barnett - Director :
Dr. Jennifer Johns - Chair
 -The Winnicott Trustלונדון:
מר יצחק בלום – יו"ר החברה הפסיכואנליטית בישראל.
פרופ' עמנואל ברמן – החברה הפסיכואנליטית בישראל; עורך סדרת פסיכואנליזה ב"עם
עובד בה הופיע "משחק ומציאות" ויופיע "היכולת להיות לבד" ,מבחר מאמרי ויניקוט
גב' שרה קולקר – החברה הפסיכואנליטית בישראל.

טופס הרשמה
נא למלא את הספח ולשלוח בצירוף המחאה לפקודת :מרכז ויניקוט בישראל
לכתובת הבאה :מרכז ויניקוט ת.ד 10037.תל-אביב  ,61100טל' 03-6447594
המחיר המלא למשתתף
המחיר להרשמה מוקדמת )עד ל( 15.2.2008 -
ולחברי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
המחיר המלא לחברים באיגודים אלה
המחיר לסטודנטים ,מתמחים בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה
המחיר למתמחים בפסיכואנליזה
המחיר לתלמידי התוכניות השונות לפסיכותרפיה
המחיר למשתתפים בשני הכנסים של אייגן
המחיר להשתתפות בכל סדנה מקדימה ) ( 11.6.08 ,10.6.08
למשתתפי הכנס
לסדנה בלבד

₪350
₪ 300
₪290
₪ 310
₪290
₪ 290
₪290
₪300
₪ 120
170

*******הקדימו הרשמתכם*******
מספר המקומות מוגבל!

מועד אחרון לרישום 25.5.2008
דמי ביטול 50 :ש"ח
................................................................................................................................................

מרכז ויניקוט בישראל
מרחב לחקר החשיבה הוויניקוטיאנית בפסיכואנליזה
ת.ד 10076 .תל-אביב  , 61100טל' 03-6447594
כתובת דוא"לwinnicottspace@gmail.com :

כנס ההקמה

בלב הסערה :כשאייגן פוגש את ויניקוט...
יתקיים ביום שבת ה 14.6.2008 -באודיטוריום רוזין ,רח' דרזנר  ,2רמת-אביב ג' ,ת"א
שם פרטי ..............................שם משפחה...........................................
נא לסמן ולצרף אישור מתאים

סטודנט

מתמחה

תלמיד בתוכנית לפסיכותרפיה

מומחה

 חבר באחד האיגודים

 מתמחה בפסיכואנליזה

משתתף בכנס נוסף של אייגן סדנה  10.6.08סדנה  11.6.08שתי הסדנאות
כתובת בבית........................................................................................................:
טלפון........................ ............................
כתובת דוא"ל

טלפון נייד........................................

..................................................................................... E-mail

מצ"ב תשלום בסך)................................:עבור הכנס/הסדנה /הכנס והסדנה(
בנק.....................................סניף.................................מספר צ'ק.........................

