ההרשמה החלה
ותסתיים ב05.04.20-

תכנית בוקר ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
לילדים ולמתבגרים ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית
מטרת התכנית

מרכז ויניקוט בישראל שמח להודיע על פתיחתה של תכנית ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים ולמתבגרים.
בתכנית יילמדו עקרונות החשיבה והטיפול הפסיכואנליטים בילדים ובמתבגרים ,ויושם דגש על למידה מעמיקה של התרומות
הייחודיות והיצירתיות של ויניקוט והזרם העצמאי בפסיכואנליזה.

התכנית כוללת
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נושאים מרכזיים בתיאוריה של ויניקוט על טיפול בילדים:
מושגי יסוד בפסיכותרפיה
עקרונות העבודה עם ילדים כפי שהתפתחו החל מאנה פרויד
> טיפול במשחק כמדיום טנספורמטיבי
ומלני קליין ,דרך ויניקוט וממשיכיו בזרם העצמאי ,ותיאורטיקנים > מרחב הביניים ומשמעותיו לקליניקה
בני זמננו ביניהם דניאל סטרן ,פרו ,אלווארז והזרם ההתייחסותי > הסקוויגלס  -שרבוטים כטכניקה ייחודית
מצבי טראומה מורכבים וביטויים בטיפול בילדים ובני נוער
> התערבויות עם הורים בגישה הויניקוטיאנית
עבודה עם אמהות ותינוקות
> חשיבות הסביבה להתפתחות הנפשית של התינוק
מצבים מנטליים ראשוניים בקליניקה של ילדים
פסיכופתולוגיה של ילדים בהיבט התפתחותי דינמי

* קבוצות הדרכה קטנות (עד  6משתתפים] | מפגשי ליווי תהליך הלמידה | הדרכה אישית | סדנאות בחירה
סדנאות עם מרצים אורחים מחו״ל | השתתפות בפעילויות המדעיות של המרכז

צוות

צוות ההנהלה המורים והמדריכים מורכב ברובו מפסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה

נחמה אורדע  .יהודית אילתי  .עדי אלפא  .דפנה איתן  .ד"ר גלית בן אמיתי  .ד״ר ירי גבעון  .ד"ר שרית גדעוני
דפנה גולדנברג אריה גרין  .לילך דורון-ענתי  .מיכל הסל-קומורניק  .לילך הראל  .רותי וינברג  .ניני חמיצר-לובושיץ
ידידה טורקניץ  .עידית ים ,ד״ר חגי מעוז  .הלית סגיב  .ד״ר קובי סגל  .גולי פורת  .דפנה קוק  .ניר קמחי  .הדר קמפינסקי
יעל רונן  .חמוטל רז-שילוח  .ד״ר מאיר שטיינבוק  .סמדר שטיינבוק  .רוני שפירא  .יעל שרוני
מורים אורחים פרופ' וינצ'סו בונמיניו (רומא) ,הגברת אנג'לה ג'ויס (לונדון)

התכנית מיועדת
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לפסיכולוגים קליניים מומחים או מתמחים [לאחר שנה לפחות בהתמחות]
לפסיכולוגים חינוכיים ,התפתחותיים ,שיקומיים ורפואיים 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.
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
לפסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות
במהלך הלימודים התלמידים יידרשו לקיים לפחות שני טיפולים ארוכי טווח בילדים ובמתבגרים במקביל
מכל המועמדים נדרשת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית למשך שנה לפחות במועד ההרשמה

הלימודים יתקיימו בימי ד' בין השעות  10:00-15:15בתל אביב
התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ומוכרת על ידי הפ"י כהשתלמות מקצועית

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 >

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

