
 

 

  

 שלום רב, 

  

של מרכז ויניקוט בישראל שמחה להזמין אתכם לערב פתיחה חגיגי לרגל  'מפת דרכים' תכנית

 שנת הלימודים תש"ף. התחלת 

 מהחברה הפסיכואנליטית בישראל עם הרצאתו ערן רולניקד"ר  אנו מארחים את הפסיכואנליטיקאי

  מפלימפססט לאובייקט פסיכואנליטי מופנם"  -"מכתב מפרויד

 ב"תיכונט".  19:30-21:30 בין השעות 30.10.19 הערב יתקיים במרכז ויניקוט בתאריך 

  

 תוכנית הערב:

  

 התכנסות והרמת כוסית           19:30-20:00

 ברכות           20:00-20:10

 הרצאתו של ד"ר ערן רולניק           20:10-21:10

 דיון עם הקהל          21:10-21:30 

  

 ד"ר מאיר שטיינבוק                     מנחה:

  

 בברכת שנת לימודים פורייה!

 הנהלת מרכז ויניקוט בישראל
 

  

 

ִליְמפֶסְסט הוא מגילה או קודקס קלף, בדרך כלל מימי הביניים, שנמחק או גורד ממנו  (palimpsest) פַּ

ונכתב תחתיו טקסט חדש. בהיסטוריה של המדעים והרעיונות ידועים כמה פלימפססטים הכתוב הקדום, 

חשובים שגילויים ופענוחם הציל מתהום הנשייה טקסטים קדומים ורבי ערך שהלכו לאיבוד. כך למשל, 

גילה מלומד דני בספריה של מנזר איה סופיה בקונסטנטינופול כמה ספרים של  20-בתחילת המאה ה

שלא היו מוכרים קודם לכן והיו חבויים מתחת לטקסט של ספר תפילה  -הקודקס של ארכימדס  –ארכימדס 

. מושג הפלימפססט מתכתב גם עם הרעיון על ״דפדפת הפלא״ שבעזרתה 12-שנכתב בארץ ישראל במאה ה

 הדגים פרויד את מבנה המנגנון הנפשי ואת ההדחקה.

( שמתי לב שכתיבתו 2019מכתבים, מודן -ונד פרוידבזמן שעבדתי על אסופת המכתבים של פרויד )זיגמ

אותו מימד קשה לפענוח  -האפיסטולרית של פרויד חושפת בפני את הפלימפססט הפסיכואנליטי הפרטי שלי

ביחסיי עם התיאוריה הפסיכואנליטית שמעצב את האופן שבו אני מקשיב למטופלים וחושב על טיבה של 

והמחשבה האלה אקשור עם עבודות קודמות שלי שעסקו בתרגום הפעילות הפסיכואנליטית. את החוויה 

 פרויד ובאובייקט הפסיכואנליטי הפנימי של האנליטיקאי.

הוא פסיכואנליטיקאי מנחה, מדריך ומורה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, פסיכיאטר  ערן רולניק

השנים האחרונות  20עברית ב והיסטוריון. הוא תרגם מגרמנית וערך רבים מחיבוריו של פרויד שראו אור ב



וחקר את ההיסטוריה של התקבלות הפסיכואנליזה בישראל. השנה ראתה אור בתרגומו ובעריכתו אסופת 

 (.2019מכתבים״ )מודן -מכתבי פרויד ״זיגמונד פרויד
 

  

 טופסב להירשם מתבקשים תלמידי בוגרי ומורי מרכז ויניקוט בישראל מוזמנים ללא תשלום, אך

ח בקישור או להרשם באמצעות מייל למזכירות ש" 0)ניתן לשלם  כאן לחצו -המקוון

     ( info@winnicottisrael.com המרכז

 

  כאן לחצו מקוון ותשלום הרשמה לטופס ₪. 70 לאורחים תשלום
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