
        

 

                                                                                                                                

  

   שלום רב,

שראל החברה הפסיכואנליטית בישראל ומרכז ויניקוט בי
 שמחים להזמין אתכם לערב לכבוד הופעת הספר:

  

 "הפסיכולוגיה של השיגעון"

 קובץ נוסף ממאמריו של ויניקוט שתורגמו לעברית

  

 בעריכת עמנואל ברמן

  בהוצאת עם עובד

  

, בתיכונט, רחוב 20:30בשעה  28.6.18-המפגש יתקיים ביום חמישי, ה 
 אביב-, תל3שושנה פרסיץ 

   

 הערב יהיה פתוח לקהל הרחב

  



  

דונלד וודס מאמרים מרכזיים של  21הספר "הפסיכולוגיה של השיגעון" מאגד 
( הממחישים את הטווח הרחב של הגותו ומעשירים את 1971-1896) ויניקוט

נכתבו במשך  –שכולם מתורגמים לראשונה לעברית  –הבנתה. מאמרים אלה 
ן אשר מתאר את הקשבתו שלושים שנה. הקובץ נפתח במאמר מכונ

האמפתית של רופא הילדים ויניקוט לעולמם הפנימי של תינוקות שטרם החלו 
לדבר, באמצעות תשומת לב מדויקת וסבלנית למחוות הספונטניות שלהם 

ולראשיתה של יכולת המשחק, שהייתה בעיניו היבט מרכזי של בריאות 
מותו של ויניקוט,  נפשית. בחלק האחרון מובאים מאמרים שפורסמו רק אחרי

רעיון חדשני שנתקל  –ובהם גם פיתוחים נוספים לרעיון השימוש באובייקט 
בתחילה בהסתייגות, אך היום נתפס כאבן פינה בהבנת ההתפתחות הרגשית. 

אנליטיקאים ומטפלים ישראליים הקדימו מבואות למאמרים, כאשר כל אחד  17
ם ישתתפו בערב זה, מהם מציג את נקודת ראותו האישית. ארבעה מתוכ

שיוקדש למחשבה על היבטים מגוונים בעבודתו של ויניקוט וברלבנטיות שלה 
 לעבודה טיפולית כיום.

  

 בערב ישוחחו על הספר ארבעה דוברים:

 פרסיקו-יפעת איתן

 סמירה-ד"ר קרין בן ארי

 פרופ' עמנואל ברמן

 ד"ר מאיר שטיינבוק 

   מנחה: אירנה מלניק

  

  

 על הדוברים:

פרסיקו, מורה בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת  -יפעת איתן -
 חיפה, מתרגמת הספר

ארי סמירה, אנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל -ד"ר קרין בן -
 והתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת חיפה

אנליטית בישראל ומרכז פרופ' עמנואל ברמן, אנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכו -
 ויניקוט בישראל, עורך הספר



אירנה מלניק, אנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל ויו"ר  -
 הועדה המדעית של החברה

ד"ר מאיר שטיינבוק, אנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל ומרכז  -
 ויניקוט בישראל

 *** 

  

 הרשמה ותשלום:

 ש"ח. 70בסך הכניסה בתשלום 

חברים ומתמחים של החברה הפסיכואנליטית ותלמידי מרכז הלימודים של 
החברה, וכן מורים, מדריכים, תלמידים ובוגרים של מרכז ויניקוט, פטורים 

 מתשלום.

  

   אורחים מתבקשים להירשם ולשלם מראש.

חברים, מתמחים ותלמידי מרכז הלימודים של החברה המתכוונים 
ליידע בכך את אירנה  להגיע, מתבקשים

   irenemelnick@gmail.com לכתובת מלניק

מורים, מדריכים, תלמידים ובוגרים של מרכז ויניקוט המתכוונים להגיע, 
מתבקשים ליידע בכך את צוות המרכז 

 Winnicottspace@gmail.com לכתובת

  

ניתן לשלם בלחיצה  -( paypalלתשלום מראש )בכרטיס אשראי או בחשבון 
  "שלם עכשיו".  על

. paypal -יפתח לכם דף ה  -הסבר לגבי התשלום: בהקלקה אחת על המילים בכחול שלמעלה: "שלם עכשיו" 
בתחתית דף זה יש להקליק פעם נוספת על המלבן האפור שעליו כתוב: "שלם באמצעות כרטיס אשראי" או 
לחילופין "פתח חשבון". בלחיצה על כפתור אפור זה, יפתח דף שבו ניתן להכניס את פרטי כרטיס האשראי 

לבצע את התשלום האלקטרוני, ניתן  ולבצע את התשלום. במידה שמסיבה כלשהי לא מתאפשר לכם
הפועלים, סניף  בנק גם ע"י ביצוע העברה בנקאית לחשבון החברה הפסיכואנליטית, שפרטיו הם:  לשלם
. לאחר מכן יש לשלוח מייל אל מזכירות המכון הפסיכואנליטי 107173, מספר חשבון 690

עם פרטי האסמכתא של העברת התשלום ועם כתובתכם למשלוח   ps@psychoanalysis.org.ili  בכתובת
  קבלה.
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 נשמח לראותכם

הועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית בישראל 
 והנהלת מרכז ויניקוט בישראל

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 
 


