ההרשמה החלה
ותסתיים ב05.04.20-

תכנית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
למטפלים באמנויות
מרכז ויניקוט בישראל		

מטרת התכנית

הקנייה מעמיקה של החשיבה הפסיכואנליטית התיאורטית והקלינית על זרמיה השונים ,עם דגש על תורתו של ויניקוט
והזרם העצמאי בפסיכואנליזה ,מתוך הכרה בטיפול באמנויות כאופנות טיפולית ייחודית ותוך יצירת מרחב חי ויצירתי
לשיח בין התחומים  -הטיפול הפסיכואנליטי והטיפול באמנויות.

התכנית בת שלוש וחצי שנים וכוללת
>
>
>
>
>
>
>

 15סמינרים תיאורטיים סמסטריאליים
 3סמינרים קליניים שנתיים (במודל ייחודי של הנחייה משותפת ע"י פסיכואנליטיקאי/ת ומטפל/ת באמנויות)
 3סדנאות בחירה תיאורטיות וחווייתיות
הדרכה אישית מוזלת לאורך הלימודים
מפגשי ליווי תהליך הלמידה
אפשרות להשתתף בפעילויות המדעיות של המרכז
התכנית מציעה לתלמידי שנה ג' קורס בחירה שנתי "הבניית הסיפור הטיפולי  -משפת הטיפול לשפה הכתובה"
שמטרתו ללוות אותם בתהליך כתיבת עבודת הסיום

צוות

המורים והמדריכים מורכב ברובו מפסיכואנליטיקאים וממטפלים בכירים באמנויות
אמירה אור  .גליה אבישור-מזרחי  .אמנון אייל  .מרים אילוז  .פזית אילן-ברקוביץ  .גתית בורשטיין  .ד"ר מיטשל בקר
ברעם-שרף  .ענת ד"ר ירי גבעון  .ענת גלעד  .יעל גראור  .תמי דרור-שיבר  .ד"ר יעל דשא  .עירית המאירי-ולדרסקי
יעל הראל  .שגית יצחקי-קדם  .יעל מגל ,מיכל עוזיאלי  .אירית ערב  .איה פלדמן  .טליה פרוהוף  .נעה פריזל-אייל
נגה צבי  .דפנה קוק  .דוד קיטרון  .מירב ראובן  .ענת שומן  .אביגיל שחר  .סמדר שטיינבוק  .ד"ר שרון שטרית
ריכוז התכנית :פזית אילן-ברקוביץ ,גתית בורשטיין ,יעל הראל ,דוד קיטרון

התכנית מיועדת

למטפלים באמנות הפלסטית ,תנועה ,מוזיקה ,דרמה ,פסיכודרמה וביבליותרפיה,
העובדים עם ילדים ,נוער ומבוגרים בעלי תואר  MAטיפולי.
> בעלי נסיון קליני מלווה בהדרכה של  3שנים מסיום הלימודים
> נסיון של שנתיים בבריאות הנפש
> התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית במשך שנה לפחות במועד ההרשמה

הלימודים יתקיימו בימי ב' | בין השעות  | 16:00-21:15ב'תיכונט' ,רח' שושנה פרסיץ  ,3תל אביב
התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

שכ"ל לשנה

 11,000ש"ח (כולל מע"מ) | תשלום עבור הדרכה אישית ( 40שעות בשנה) הינו  250ש"ח (כולל מע"מ) לפגישה

פעילויות מדעיות
קרובות של המרכז >

26.02 . 20

מפגש היכרות עם תכנית האמנויות .פרטים נוספים באתר המרכז

20.0 3. 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 5.0 5. 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

לפרטים נוספים והרשמה
winnicottisrael.com

