החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח
לתוכנית 'מפת דרכים'  -בית הספר ללימודי בסיס בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במרכז ויניקוט בישראל
ההרשמה תסתיים ב31.3.17-
מטרת התוכנית היא להעמיק את הידע התיאורטי והטכניקה הקלינית של מטפלים העוסקים בטיפול באוריינטציה
פסיכואנליטית ,לפגוש את רוחב היריעה של החשיבה הפסיכואנליטית על זרמיה השונים תוך שימת דגש על לימוד
יסודי ממוקד במעשה הטיפולי.
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.
 .3פסיכיאטרים מומחים או מתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות.
 .4פסיכולוגים שיקומיים ,רפואיים ,התפתחותיים וחינוכיים ,וקרימינולוגים קליניים ,אשר עונים על הקריטריונים הבאים:
(עבדו ,לאחר סיום התמחותם ,לפחות שלוש שנים בהיקף של חצי משרה ומעלה ,במוסד מוכר להתמחות
בתחום התמחותם ערכו לפחות שלושה טיפולים ארוכי טווח (של שנתיים לפחות) באוריינטציה פסיכודינמית
תחת הדרכה של מדריך בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית).
מכל המועמדים נדרשת פסיכותרפיה אישית באוריינטציה פסיכודינמית של לפחות שנה במועד ההרשמה
מבנה התוכנית
 התוכנית כוללת שניים עשר סמינרים תיאורטיים סימסטריאליים. שלושה סמינרים קליניים שנתיים שש סדנאות בחירה בנושאים שונים. הדרכה אישיתקבוצת כתיבה :לתלמידים העומדים לפני בחינת ההתמחות בפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה,
מציעה התוכנית סמינר שנתי לכתיבת המקרה.
השתתפות בפעילויות המדעיות של המרכז
מספר התלמידים בשנה לא יעלה על  20וקבוצות ההדרכה תהיינה קטנות ולא יותר מחמישה משתתפים.
צוות ההנהלה והמורים מורכב ברובו הגדול מפסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה
וועדת היגוי וליווי אקדמי :פרופ’ עמנואל ברמן ,חיותה גורביץ’ ,שרה קולקר ,מיכל ריק ,ד”ר מאיר שטיינבוק.
צוות ניהול התוכנית :רחל בניטה ,ד”ר אילן ברנט ,רות ויינברג ,מיכל זלינגר ,אורנה לירון-בורנפלד ,סמדר שטיינבוק.
ליווי התוכנית :ד"ר מאיר שטיינבוק
מורי הסמינרים התיאורטיים :פרופ' עמנואל ברמן ,ד"ר מומי ביינראט ,ד"ר אילן ברנט ,עידית ברק מלמד ,רות ויינברג,
מיכל זלינגר ,יעל מגל ,ד"ר אבי נוטקביץ ,דוד קיטרון ,ד"ר אפרת שדך ,ד"ר מאיר שטיינבוק ,סמדר שטיינבוק.
מנחי סדנאות בחירה :חגית אהרוני ,פרופ' שמואל ארליך ,חיותה גורביץ ,פרופ' יולנדה גמפל ,יהושוע דורבן,
ד"ר מיכה וייס ,ד"ר יוסי טריאסט ,הילה כהן ,ליאון נירנבלט ,שרה קולקר ,מיכל ריק ,רות שגיא ,אביגיל שחר ,סמדר שטיינבוק.
מנחי הסמינרים הקליניים :צביה אייזן ,שני אליאלי-להבי ,מיכאל בניטה ,מרית גורן ,אורנה לירון-בורנפלד,
רחל נירנבלט-בניטה ,אייל קומורניק ,יעל קירש -גוטלאוב ,הדס רייזפלד-עינת ,ענת שומן ,סמדר שטיינבוק ,ד"ר שרון שיטרית.

פעילויות מדעיות קרובות של המרכז:
 - 6.2.17ערב מדעי חגיגי לרגל חלוקת הפרס הבינלאומי של מרכז ויניקוט בישראל
 - 24-25.3.17כנס בן יומיים כולל סדנאות עם הפסיכואנליטיקאי ,פרופ' ג'וזיפה צ'יביטרזה מאיטליה.
מרכז ויניקוט בישראל שם לעצמו למטרה להוות בית מקצועי משמעותי וחם לקהילת מטפלים לומדת.
בפני בוגרי תוכנית הבסיס עומדת האפשרות להמשיך וללמוד שנה נוספת בלימודי המשך ייעודיים לתוכנית
או להציג מועמדות למסלול ללימודים מתקדמים ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית בפסיכואנליזה.

