החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ט
לתוכנית 'מפת-דרכים' :בית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל
ההרשמה תסתיים ב15.4.18-
מרכז ויניקוט בישראל אשר חוגג השנה עשור לקיומו ,מהווה בית מקצועי משמעותי וחם וקהילה לומדת עבור תלמידיו
בתכניות השונות ,בוגרי התכניות וצוות המורים והמדריכים.

מטרת תוכנית ׳מפת-דרכים׳ ,היא להעמיק את הידע התיאורטי והטכניקה הקלינית של מטפלים העוסקים בטיפול
באוריינטציה פסיכואנליטית ,ולאפשר מפגש עם רוחב היריעה של החשיבה הפסיכואנליטית על זרמיה השונים ,תוך שימת
דגש על לימוד יסודי ממוקד במעשה הטיפולי.
קליניקת מרכז ויניקוט בישראל :השנה במסגרת הלימודים בתכנית תשולב קליניקה שתציע טיפול בעלויות מופחתות.
תלמידי התכנית שיהיו מעוניינים בכך יוכלו להשתלב במערך הטיפולי ולקבל מטופלים בקליניקות שלהם.
לימודי המשך לבוגרי ׳מפת-דרכים׳:
 בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללמוד במרכז ויניקוט בתכנית המשך ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה ויניקוטיאניתלילדים ונוער.
 -להגיש מועמדות למסלול ללימודים מתקדמים ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית בפסיכואנליזה.

התכנית מציעה לתלמידי שנה ג' העומדים בפני כתיבת עבודות הסיום ,ולפסיכולוגים ופסיכיאטרים העומדים בפני בחינת
ההתמחות ,ליווי בתהליך כתיבת עבודת הסיום וכתיבת המקרה לבחינה.

התוכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ומיועדת ל:
 .1פסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים (לאחר שנה לפחות בהתמחות].
 .2עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה קלינית (ברה"נ) בעלי נסיון של שלוש שנים לפחות בפסיכותרפיה
בהיקף של חצי משרה במוסדות מוכרים להתמחות בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה קלינית ובמוסדות ברה״נ המוכרים
ע״י משרד הבריאות.
 .3פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.
 .4פסיכולוגים שיקומיים ,רפואיים ,התפתחותיים וחינוכיים וקרימינולוגים קליניים אשר עבדו ,לאחר סיום התמחותם,
בהיקף של חצי משרה ומעלה ,במוסד מוכר להתמחות בתחום התמחותם .ערכו לפחות  3טיפולים ארוכי טווח (שנתיים
לפחות) באוריינטציה פסיכודינמית ,תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית.
מכל המועמדים נדרשת פסיכותרפיה אישית באוריינטציה דינאמית למשך שנתיים ,לפחות שנה במועד ההרשמה.

מבנה התוכנית
— התוכנית כוללת שניים עשר סמינרים תיאורטיים סימסטריאליים.
— שלושה סמינרים קליניים שנתיים ,בקבוצות קטנות (עד  6משתתפים).
— שש סדנאות בחירה בנושאים שונים
— הדרכה אישית
— השתתפות בפעילויות המדעיות של המרכז.
צוות ההנהלה המורים והמדריכים מורכב ברובו מפסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה.
וועדת היגוי וליווי אקדמי :פרופ’ עמנואל ברמן ,חיותה גורביץ’ ,שרה קולקר ,מיכל ריק ,ד”ר מאיר שטיינבוק.
צוות ניהול התוכנית וועדת קבלה :רותי וינברג ,מיכל זלינגר ,אורנה לירון-בורנפלד ,יעל מגל ,סמדר שטיינבוק ד"ר שרון שטרית.
ליווי התוכנית :ד"ר מאיר שטיינבוק.
כחלק מתפישה חברתית הרואה חשיבות בתרומה לפריפריה ,מקיים מרכז ויניקוט בישראל את שלוחת 'מפת-דרכים'
באילת ,בה מלמדים מורי ׳מפת-דרכים׳ המגיעים לאילת והיא זהה בתכניה לתכנית המתקיימת במרכז הארץ.

פעילויות מדעיות קרובות של המרכז:
 — 21.2.18ערב מדעי חגיגי לרגל חלוקת פרס מרכז ויניקוט בישראל למטפלים צעירים.
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 — 12-13.4.18כנס מדעי לרגל חגיגות העשור של מרכז ויניקוט בישראל בהשתתפות פסיכואנליטיקאים מחו"ל:
פרופ' וינצ'נצו בונמיניו (רומא) ,אנג'לה ג׳ויס (לונדון) ,פרופ' רודי ורמוט (בלגיה) ,מורים ומדריכים ממרכז ויניקוט ביניהם:
שרה קולקר ,מיכל ריק וד"ר מאיר שטיינבוק.

