
 
 

 

 

 

 

 

 



 " על צמיחה, התפתחות והתחדשות" 

 

רחב התבוננות ומפגש מ -הכנס השנתי שלנו הוא מסורת ארוכה ומתחדשת שמהותה 

 התנסותי חווייתי אינטנסיבי ייחודי בין פסיכולוגים קליניים בני הגילאים השונים. 

 אנו קהילה מקצועית ייחודית, רבת פנים ומגוונת ויש לזה ביטוי בכנס שלנו. 

המקצועיים בחינת השורשים , איומיםבצל גם  משכיות, הצמיחה וההקיוםלמען ה

בו התנסותי -הכנס שלנו היווה ומהווה מרחב חווייתימתמיד ו תחיוני  - וחיזוקם 

 למידה משולבת בהנאה. ה

 

 למדנו, האזנו ואף שרנו " כי האדם עץ השדה "  

  ודימינו אדם ל "עץ שתול על פלגי מים".                                                            

 

 נטועים בסביבתם, ניתן להתבונן בהם באופן בו צמחו ובאופן בו הם נוכחים. או יער כאשר עצים 

עץ אשר נכרת, ניתן לבחון את הגזע ואת הטבעות ובהן תיעוד השנים הטובות והשנים הרעות, 

 ות הצמיחה ושנות הקיפאון. שעברו עליו, שנות השפע ושנות הרזון, שנ

גזע העץ והנוף הם הגלויים לעין. השורשים הם האחיזה בקרקע והבסיס לקשר שלנו עם היסודות 

הפיזיים ומאפשרים לנו לינוק מהקרקע ומהסביבה בה צומחים את החומרים המזינים שיהיו לאבני 

 היסוד, להן אנחנו זקוקים להתפתחותנו. 

 

  בני האדם  ?  -ואנחנו 

 

 ש בנו את גרעין הצמיחה ובמסע חיינו והתפתחותנו אנו מתמודדים עם מה שקיבלנו וירשנו, י

 עם מה שספגנו וחווינו, סופגים וחווים, כל זאת כשאנו מנסים לממש את עצמנו, לצמוח ולהתפתח. 

 גם בעידן בו ניתן "לראות" פנימה באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ולבחון את הד.נ.א.,  

 אינם כה גלויים ונראים ואף נסתרים מן העין ולעיתים גם מן התודעה. שורשינו 

 ההתבוננות פנימה והחוצה, הכרת עצמנו חיונית לנו ובו זמנית חיונית לנו להכרת הזולת. 

מפגש עם חוויות עבר, בתוך תוכנו מאפשרת . היא ההתבוננות הינה צורך עמוק ויסודי ואתגר

 . לבחון ולראות ובות וחלקן קשות,התנסויות, מערכות יחסים, חלקן ט

 מטבעם, מעוררים תחושות ורגשות, אותם אנחנו מעבדים בתוכנו ועם אחרים. , תהליכים אלה

 לא.  -התבוננות מאפשרת לנו לבחון את מקומנו כיום, מה משתחזר ומה מתחדש, מה מתאפשר ומה

 צוקותיהם הנפשיות. בבריאות הנפש אנחנו מאבחנים ומטפלים באנשים ובממומחיותנו בתחום 

מומחיותנו מחייבת היקף רחב ועומק בהכשרה שלנו. אלה  מאפשרים לנו ואמורים לתת לנו את 

 הנדרשים לאבחון עמוק ולטיפול ופסיכותרפיה בגישות שונות. , הידע והכלים הספקטרום והעומק

  .לא-תהליכי ההכשרה וההתמקצעות בחלקם פורמאליים ) בפרקטיקום ובהתמחות( בחלקם

 לנו להכיר את עצמנו לעומק כמטפלים. תאפשר ומאנו נדרשים לאורך שנות חיינו המקצועיים 

האישי והרב דורי,   DNA –מקצועי זה מלווה בתהליך ארוך ומורכב של בחינת ה -מסע אישי

מקורות נפשנו, הסביבה בה צמחנו ובה אנחנו חיים ופועלים, הכרת השורשים האישיים, 

ים שלנו ומפגש עם החלומות, הציפיות )שלנו ושל זולתנו(, חלומות עבר המשפחתיים והמקצועי

 . ופועלים והווה, מנגנוני ההתקשרות שלנו ומערכות היחסים מתוכן צמחנו ובתוכן אנחנו חיים

 מאפשרים צמיחה, חיות ותשוקה.יש בכוחם והם תהליכים אלה 

 

וויה הקבוצתיים עם המנחים ועם במרחבי הכנס השנתי הייחודי שלנו, בתוך מרחבי ההתנסות והח

עמיתים, צעירים וותיקים, במרחבים הבין קבוצתיים, בפעילויות השונות וביניהן, נחווה ונתנסה, 

 נפגוש את עצמנו ואת זולתנו.

 
 * לתשומת לבכם/ן: הוספנו פעילויות ולכן גם השינויים בתוכנית הכנס.

 
 



 " על הכנס "
 

 תחדש מדי שנה בשנה. הכנס,כאמור, הוא מסורת רבת שנים ומ
 זו הזדמנות ייחודית להיות במסגרת מקצועית גדולה, מגוונת  ורב דורית. 

 
 :על הסדנאות והמנחים

 
 קטגוריות ובמגוון גדול ורחב של גישות מקצועיות:  3 -הסדנאות תתקיימנה ב

   
 חווייתיות. -א. סדנאות מילוליות

 חווייתיות. -ב. סדנאות הדרכה וסדנאות עיוניות
 ג. סדנאות המשלבות מגוון אמצעים וכלים טיפוליים, דרכים ושיטות טיפוליות.

 
 כל הסדנאות הן פרי פיתוחם ובהנחייתם של אנשי מקצוע ועמיתים מצוינים, 

 כולם בעלי ניסיון ייחודי, ביניהם וותיקים שחוזרים ומנחים וחדשים בכנס, 
 אלינו כל שנה והשנה.וכולם באים עם הידע הייחודי והניסיון הרב ומצטרפים 

 כל אלה יוצרים פסיפס עשיר ומגוון של סדנאות. 
 

בהתאם לבקשותיכם בעת ההרשמה, ניתן יהיה לבנות את הסדנאות השונות 
 בתיאום עם המנחים גם בהתאם לוותק,לגיל ולניסיון המקצועי.

 לבעלי וותק וניסיון בתחום.  –חלק מהסדנאות מיועדות לכולם. חלקן  
 ות לעמיתינו הצעירים יותר: למתמתחים ולמומחים הצעירים בינינו.מוצעות סדנא

 יש סדנאות שמתוכננות למומחים הוותיקים יותר שבינינו. 
 גם השנה ניתן לייחד סדנאות למי שנמצאים בהסמכה להדרכה ולמדריכים. 
אפשרות לסדנת עמיתים או עם מנחה לפסיכולוגים הראשיים, לאחראים על 

 שבינינו. ההתמחות ולוותיקים
 נשמח להיענות, ככל יכולתנו, לכל בקשה מיוחדת שתופנה אלינו.

 
 אנו מזמינים את כולכם לבוא, לחוות, ללמוד ולהנות מהכנס ומהסדנאות.

 
 שאלו אותנו, כתבו לנו וצרו אתנו קשר. 

 
 נתראה בגינוסר,             

 
 054 – 5321570נייד:      salzyossi@gmail.com יוסי זלץ   

 . 050 – 7567129נייד:    tefratiav@013.neאבי אפרתי    
 052-4552478   :נייד   mastai@biu.013.co.il   מסתאי דינה

  
 

 
 ה'. -מים  ב' הכנס יתקיים בי

 
 

 

 

 

 

 

 
 :האירוח
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 חדרים לשניים, לשלושה וכן חדרים ליחיד.  -המחודש  "נוף גינוסר" במלון 

 "חדרים לשניים, לשלושה ולארבעה       -)בקרבת המלון מעבר למגרש החנייה(   ב"פונדק גינוסר

         וכן חדרים ליחיד. המתארחים בפונדק ייהנו מהארוחות ומכל השירותים של המלון.   

  בהזמנה מראש ובמידת האפשר.  -עדיפות למתמחים.   החדרים ליחיד במלון ובפונדק -בפונדק 

 יםמחירים מיוחדים ומוזל -למתמחים ולמסיימי התואר גם אם לא החלו התמחות:    שימו לב . 

  זכאים למחיר למתמחה  2013המומחים הצעירים, שעברו את הבחינה במועד חורף . 

  :אירוח מלא קפה "רץ" במהלך הסדנאות, עוגות/גלידה ופירות וכל הפעילויות.המחיר כולל 
 .אבטחה כנדרש ובמשך כל שעות הפעילות בכנס 

 מחירון
אדם בחדר  סוג החדר

 זוגי
אדם בחדר 

 לשלושה
אדם בחדר 

 לארבעה
 אדם   בחדר

 ליחיד
 מלון                

 מומחה/מדריך      
2150  ₪ 
 

2050 ₪ ------- 2590 ₪ 

 מלון               
 מתמחה               

  2085 ₪ 1980 ₪ ------- 2590 ₪ 

 פונדק             
 מומחה/מדריך              

 

2040 ₪ 
 

1950 ₪ 
 
 

1825 ₪ 
 
 

2590 ₪ 
 

 פונדק              
 מתמחה            

1990 ₪ 
 
 

1900 ₪ 
 
 

1725 ₪ 
 
 

2590 ₪ 
 

 : פרטים על ההרשמה 
 חברי איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל )"העמותה"( או חברי האיגוד  שאינםגים פסיכולו              

 למתמחה. ₪   250  -למומחה / מדריך  ו₪  350, חייבים בתוספת של  2014לשנת  שילמו שלא

 למתמחה.₪  210-למומחה / מדריך  ו₪  320: תשלום שנתי לאיגוד 

  תודה. צ'ק נפרד.ד מראש לפני הכנס ולשלוח בלשלם לאיגונא  –התשלום לאיגוד  
 (.  8/7,  8/6,  8/5תשלומים שווים  ) 3 -ניתן לשלם  ב 

 2014ששילמו עבור חברותם  לשנת   ,ומומחים צעירים חברי האיגוד מתמחים,               
 .  תשלומים שווים 4 -יכולים  לשלם  ב

 יוחדות ונשמור על דיסקרטיות מלאה.ניתן לפנות לוועדה המארגנת לגבי בקשות והנחות מ 
 על בסיס מקומות פנויים.  - 20.5.2014הרשמה מאוחרת לאחר 

 ₪ . 150 – 9.5ביטול הרשמה עד : ביטול הרשמה והחזר כספי
 ממחיר הכנס. 25% -יחויב ב  9.5 - 19.5.14ביטול הרשמה בין                            
 במקרים מיוחדים נדון בנפרד.. לא יינתן החזר כספי- 20.5.14ביטול לאחר               

 
 לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר הכנס שלניתן להרשם ישירות ואפשר 

 WWW.GAL-CONVENTIONS.CO.IL :  ""גל כנסים
 אי(לחברת האשר₪  35בתוספת של התשלום באשראי )***  שימו לב: ׁ  

 https://www.facebook.com/Psy.Klinim: של הכנס דף הפייסבוק
 

 :בבקשות מיוחדות נא לפנות

   salzyossi@gmail.comאו     054 – 5321570 ליוסי זלץ:

  efratiav@013.netאו   050 -7567129 לאבי אפרתי:
    mastai@biu.013.co.il או   052-4552478 לדינה מסתאי:

 
 בישראל  )"העמותה"(: להצטרפות לאיגוד הפסיכולוגים הקליניים

    03 – 6777483 :     נא לפנות לטוני מזכירת האיגוד טל.
     clinipsy@bezeqint.net        :או   בדואר האלקטרוני

 
 :להלן פרטים לגבי הסדנאות  

http://www.gal-conventions.co.il/
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  4)המועדפת ביותר( עד  1 -סדנאות בסדר עדיפות מ 4הנכם מתבקשים לציין. 
 :תינתן עדיפות בהרשמה. לא -אפשרויות שלא בתיאום אתנו   4 -למציינים פחות מ שימו לב 

 ת לכולם. ישנן המיועדות מראש לבעלי ניסיון וותק שונים.רב הסדנאות פתוחו 
     ,בהתאם  להרשמה ולבקשותיכם, נבנה סדנא/ות למתמחים ומומחים צעירים, למומחים

 למי שבתהליך הסמכה להדרכה וכן לוותיקים ולבכירים. 
 ת.נודיע  למשתתף -, כולל לבקשות מיוחדות.  אם לא נוכל ציינו בקשותיכם ונשתדל להיענות/ 

 .פתיחת סדנא מותנית במספר הנרשמים 

 .תינתן עדיפות למקדימים. מספר המקומות בכל סדנא מוגבל! להירשם ועפ"י הנחיות המנחים 
  בהתאם לשיקולים מקצועיים של המנחים והמארגנים. –השיבוץ לסדנאות 

  .שימו לב לתנאי ההשתתפות )מועדים, אמצעים( בסדנאות שונות 
 בדוא"ל לפני הכנס ויפורסם על לוח המודעות במלון.    השיבוץ יישלח למשתתפים 

 עיוניות  יישלח לנרשמים לביתם כשבועיים לפני הכנס.    -חומר קריאה בסדנאות הלימודיות 
      

 :פעילויות במרחב המשותף
 בנוסף לסדנאות מתוכננות הפעילויות הבאות:

 
 דיאלוג במרחב המעבר" -ציית הגבול' 'ח –" מן הקהיליה המקצועית אל הכנס   20:30      9.6.14

 קבוצה גדולה בהנחיית מר עמי פרגו גופר וגב' סמדר אשוח.                                
 כל באי הכנס, משתתפים ומנחים, מוזמנים לשתי פגישות משותפות,                                
 וג במרחב התנסותי/חווייתי, להתבוננות וחקירה במטרה לאפשר דיאל                               
 של תהליכים, משמעויות ויחסים, מודעים ולא מודעים, במעברים ובקשר                                
 שבין  הקהיליה המקצועית הרחבה והכנס בגנוסר.                                
 ( . 20:30 – 22:00)  –הראשון מעבר אל הכנס בערב  -האחת                                
 במעבר מן הכנס החוצה.  –בסמוך לסיומו של הכנס ביום האחרון  -השנייה                               

  "הנרקוד?! "    22:00                 
 הרצאה ודיון עם הקהל      –"על תהליך הצמיחה של הרגשות"    21:00     10.6.14

 פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה,  –מר שמואל גרזי                                  
 מורה בבתי ספר  לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה ובמכללה באורנים,                                 
 קליניקה פרטית .                                                   

  " לשיר זה כמו להיות ..."     22:00                  
 .למעוניינים ניתן להביא מצב רוח לשירה וכלי נגינה                                                           

 .אפשרות לרחצה  לילית בבריכה                                   
  ריקודים אל תוך הלילה.  – הריקוד ....""עוד נמשך                                   

   ריקודים מעתה ועד  ... מסיבת ריקודים אל תוך הלילה"."          22:30   11.6.14

 
 

 :הסעות )הלוך ושוב(
 

  וחיפה. מירושלים, תל אביב, נתניה אפשרות להסעות, כולל תחנות ביניים, 
 

  ר הנרשמים.ומותנות בהרשמה מוקדמת ובמספ  הלוך ושוב -ההסעות 
 

  i-doron@zahav.net.ilלהרשמה נא לתאם "גל כנסים" 
 
 דורון, עידן דורון(. גל) 02-6731471:  לתאום הסעות טלפונים 
 

 * הכנס מוכר ע"י קרן "ידע" במח"ר.
 

 * אישורים וקבלות עבור התשלום יינתנו למשתתפים ביום האחרון

 

 

 רשימת הסדנאות
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 הסדנאות בסדר אלפביתי לפי שמות המנחים( –)בכל קטגוריה 
 ) חלק מהסדנאות מיועדות לגילאים ולבעלי ניסיון מקצועי שונה (

 

 סדנאות וורבליות חווייתיות :א. 

 
 (   סדנה  בגישה דינמית.  גב' סיגל עדן אלמוגי ומר גלעד עובדיה )1

 סדנה באוריינטציה דינמית ( ).  מר מוטי ארגוב ומר יוסי צוק 2

 ( )פוקס וביון( סדנה בשילוב האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות.  גב' סמדר אשוח )3

 כרונות מוקדמים(יסדנה באוריינטציה דינמית עם שימוש בז.  מר שמואל ברוידא )4

 (פנותרפיה יסדנת ה.  מר גבי גולן )5

 ליזציה (אייתית בטיפול מבוסס מנטסדנה חוו.  ד"ר אילן דיאמנט ומר יואב ברושי )6

 (  משולבת סדנה בגישה דינאמית.  גב' נגה דן גור ומר עופר דוברצקי ) 7

 ( )סדנה דינמית בגישת האנליזה הקבוצתיתקוטין  .  גב' דינה ליבוביץ8

 (בטיפול זוגי יתית התנסותית בגישת אימגו ליחסיםי) סדנה חוו.  מר סאם ליסון 9

 (סדנה דינאמית בגישה ההתייחסותית והאנליזה הקבוצתיתפר ). מר עמי פרגו גו10

 ( סדנה דינמית משפחתית עם מיקוד במנגנוני התקשרות ומערכות יחסים. גב' אדלה שפירא )11

 . סדנת עמיתים ללא מנחה ) אפשרות למנחה (12

 לפסיכולוגים הראשיים, לאחראים על ההתמחות ולוותיקים.                            

  

 

 

 חווייתיות וסדנאות הדרכה : –דידקטיות  -ב. סדנאות עיוניות
 

  חווייתית בשילוב של טכניקות מדיטטיביות, -התנסותית-סדנה לימודית.  ד"ר יוסי אדיר )13
                              הרפיה, דמיון מודרך ועוד בטיפול הנפשי בתוך ומחוץ לחדר (                               

 ( חווייתית בגישה דינמית אנליטית-סדנת הדרכה לימודית.  מר שמואל ברנשטיין ) 14

 ( סדנת למידה חווייתית בגישה אנתרופוסופית.  גב' הגר דרור מליניאק )15

 (סדנה לימודית חווייתית בטיפול זוגי בשילוב סרטים.  מר משה סמילנסקי מורן ) 16

 ( מודית חווייתית בהתפתחות רגשיתסדנה לי.  מר ארמנד שביט עמרם )17

 חווייתית על מוות נפשי ומעבר לו -תיאורטית ומעשית-סדנא עיונית. מר רועי סמנה )18

 בגישות פסיכואנליטיות ופסיכו דינמיות קלאסיות ומודרניות(.                                

 . סדנאות קוגניטיביות התנהגותיות מהדור השלישי. 19

 ) סדנא  דידקטית התנסותית אינטגרטיבית בטיפול קצר וממוקד "ר חסינטו ענבר . א'. ד19

 פתרונות בגישות קוגניטיביות התנהגותיות מבוססות ראיות ומהפסיכותרפיה החיובית (.                                                  

 רטית עם התנסויות סדנא  לימודית תיאו. ב'. ד"ר ארנון רולניק ומר יששכר עשת )19

 תרפיה (. -בגישה המאחדת של בארלו וכן פול וואכטל וגישת הסכמה       

 .  מר יואב פישר וגב' דינה כהן אור 20

 (   סדנה לימודית חווייתית בשילוב גישות ועם שימוש בשפת היצירה והשפה הפסיכולוגית)       

 ( וגיות אתיות הלכה למעשהסדנת לימוד תיאורטי והדרכה בס. פרופ' גבי שפלר )21

 (   סדנה העשרה לימודית והעמקה בפסיכודיאגנוסטיקה.  מר אבי שרוף וד"ר אטי ברנט )22

  

 

 ג.  סדנאות המשלבות שיטות ואמצעים טיפוליים:    



 

 (  סדנת פסיכודרמה.   גב' דפנה בן אמיתי ) 23

 

 הבעתיים של גוף ונפש לחיבור )סדנת ריקודי בטן ואמצעים חווייתיים ו.   גב' דפנה בהט 24

 אל ההוויה הנשית והעצמת הנשיות(                              

 

 ) סדנה התנסותית חווייתית בשילוב כלים טיפוליים היפנוטיים, .   ד"ר אודי בונשטיין25

 , מוסיקה ומשחק (reverieמצבי                                      

 

 ו רון וגב' תמר עיני להמן  .   גב' אירית זי26

 ( סדנה בשילוב תנועה בחמשת המקצבים, מוסיקה, תנועה אותנטית ואנליזה קבוצתית )         

                                                                       

 ת (. נפש בנשימה מעגלית אינטגרטיבי-סדנה חווייתית בחיבור גוף.   גב' מירב יובל )27

 

 סדנת תנועה, אמנות, ציור ויצירה משולבת בגישה היונגיאנית (.   גב קרני ישי )28

 

 יתית ויצירתית בביבליותרפיה המשלבת סיפורת, דמיון יסדנה חוו.   גב' ריבה פרי ) 29

 ה יצירתית (וכתיב                                                                                        

 

 (PLAY BACKסדנת  .   מר רונן קובלסקי וגב' פזית אילן ברקוביץ'  )30

 

 סדנה חווייתית בשילוב קריאת טקסטים מן .   מר חיים קפלן וד"ר פולינה ווקסמן ) 31

 (אטרון, השירה והספרות היפהיהת                                                           

 

     סדנה קולנוע אקסיסטנציאליסטית ( ישראל רוזנבאום ) .   מר 32

 

 סדנה חווייתית בשילוב של גישות קוגניטיביות,.   מר יונתן רייפן ומר נני הנמן )33

 (הומניסטיות ואקסיסטנציאליסטיות בשילוב של משחק ואתגר בתוך ומחוץ לחדר                       

 

 סקי .  מר אסי שורק ומר רוביק אוסוב34

 " ( Present Therapy" -)"סדנת הכרות עם גישת ה                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדנאות וורבליות חווייתיות :א. 



 
 "בית גידול" .1
 

 פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכולוגית שיקומית מומחית,  - אלמוגי מ.א.-גב' סיגל עדן
 אחראית על ההתמחות הקלינית,  –התחנה הפסיכולוגית בחבל איילות                                         

 פסיכולוגית בכירה בשירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטת| "בן גוריון",                                             
 בה באוניברסיטת תל אביב, דוקטורנטית בביה"ס ללימודי הסבי                                            
 מומחית בטיפול אישי, טיפול זוגי, הנחיית קבוצות, סדנאות להורי תאומים,                                             
 . הדרכההדרכת הורים,                                             

 

 ג חינוכי מדריך, פסיכולוג קליני מדריך ופסיכולו - מר גלעד עובדיה מ.א. 
 מדריך יועצים בממד"ה,מנהל התחנה הפסיכולוגית קהילתית בחבל איילות,                                    
 חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, חבר אפק, קליניקה פרטית,                                       

 בוגר התוכנית להנחיית קבוצות אוניברסיטת  תל אביב.                                      
  

 .בית ילדותה/ "בבית האפלולי והריק, אני מוצצת את האצבע" כך כותבת אגי משעול על בית

 ?  ? הקונקרטי והמטפורי. מהו הבית בו אני חי עתה מהו בית הגידול שלי

 הסדנה מיועדת לבחון את המרחב בו אנו חיים כמצמיח ומגדל.

 דינאמית ניגע במימדים הפיזיים והמרחביים, כמו גם המדומיינים, הפנטזמתיים והרגשיים הדנה בס

 של משמעות הבית. נתבונן בחוויות קיומיות הנוגעות לזהות, השתייכות, ביטוי אישי ותפקידים בחיים. 

במהלך חיינו  נבדוק כיצד מרחב אסוציאטיבי, זה הנוגע למרחבי פנים וחוץ, מניע אותנו ואת בחירותינו

 והתפתחותנו המקצועית.

 

 מתמחים ומומחים צעירים  12-הסדנא באוריינטציה פסיכו דינאמית, מיועדת ל    *

  שני אחה"צ. תחל ביום **  הסדנא 

 

 סדנת העצמה למתמחים ולמומחים צעירים    –מגוזלים לציפורי שיר "  ". 2
 

 ל קליני ופסיכולוג ראשי במכון "שלם" בעבר, פסיכולוג קליני מדריך, מנה -מר מוטי ארגוב, מ.א. 
 חבר בסגל ההוראה  בביה"ס לפסיכותראפיה פסיכואנליטית בביה"ח ברזילי,                                       
 מדריך בתחנה לייעוץ באוניברסיטת ת"א ומנחה קבוצות.                                      

 
 סיכולוג קליני מדריך, מנהל קליני ופסיכולוג ראשי במכון "שלם", פ -מר יוסי צוק , מ.א. 

 יו"ר חטיבת הילדים והנוער באגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,                                   
 ברזילי.אילן ושל ביה"ח -מדריך בתוכניות לפסיכותרפיה של אוניברסיטת בר                                  

 

חיינו מתנהלים בצילו של מתח מובנה בין שני צרכים אנושיים סותרים: מחד, הדחף המולד המקנן בכולנו 

 לעצמאות ולריבונות על חיינו, ומנגד, הצורך להשתייך, להתקבל, להיות נאהבים ומוערכים. 

אי של ותינו, גם במחיר הראשון מכוון אותנו לתת ביטוי אמיתי לצרכינו ולרצונותינו, ליכולותינו ולחלומ

אחרים עם בחירותינו, בעוד הצורך האחר כופה עלינו להסתגל, להתאים את עצמנו לציפיות מצד הסכמה 

 מאתנו כדי להבטיח את היותנו ראויים לאהבה ולהערכה ולהימנע מדחייה או מנטישה.

 בנו מינקותנו.  מסלול ההכשרה של הפסיכולוגיה הקלינית מחזיר ומחייה את עמדת ה"גוזל" הטבועה

מצב מעורר חרדה בו כל קיומנו תלוי באהבתו ובהתגייסותו של הזולת למעננו וביטחוננו הרגשי מותנה 

  בקיומו או בהעדרו של מבט מקבל ומאשר.

חקור את האופן בו אנו תופסים מקום בעולמנו האישי עשה שימוש במתרחש "כאן ועכשיו", כדי לבסדנה נ

האישית של כל אחד מאתנו שהביאה אותנו לבחור בטיפול כדרך חיים  והמקצועי. נחבור לפנטזיה

, מול מטופלינוחרדותינו ותשוקותינו מקצועית ונגדיר מחדש את כמיהותינו ומשאלותינו. נחקור את 

ובאילו מדריכינו. נזהה אילו דמויות וחוויות מן העבר חוזרות ומשתחזרות, עמיתינו למקצוע ולדרך ו

 ואותנטי.  ו לרכוש ולאפשר חוויות חדשות, כך שננכיח את עצמנו באופן עשיראופנים יש באפשרותנ

 חדש, בחיינו ונלמד להעמיד מולם קול השונים קולות הננסה ביחד להגדיר מחדש את תפקידם של 

      גם אני ציפור שיר".אינני גוזל עוד . מכריז: "עצמאי ובוגר, קול ה

  שני אחה"צתחל ביום *  הסדנא  

 . מתמחים ומומחים צעירים 12-סדנא באוריינטציה פסיכו דינאמית, מיועדת לה    *

  יחסי אחים." .  "3 



 
 פסיכולוגית קלינית, מדריכה. אנליטיקאית קבוצתית, חברה במכון הישראלי לאנליזה  –גב' סמדר אשוח, מ.א.

 זה בת זמננו, חברת אפק.קבוצתית, מכון תל אביב לפסיכואנלי                                       
 

האישי והרב דורי שלנו, את השורשים שהביאו  DNAהכנס השנה בגינוסר מזמין לבדוק את ה 

 להתפתחות שלנו. בסדנא על יחסי אחים אתם מוזמנים לבדוק את השורשים האחאיים שלכם.  

 אנשים מופתעים לגלות שגנטית אנחנו דומים להורינו כמו לאחים שלנו.

 משותף בחציו עם האם ובחציו השני עם האב. המפתיע הוא לגלות שבממוצע חצי  שלנו DNA ה 

 (.DNA -ב  יש זהות מוחלטת -שלנו משותף עם אחינו. )תאומים זהים DNA - מה

 ובפסיכולוגיה? 

 בשנים האחרונות התעורר העניין ביחסי אחים והשפעתם על ההתפתחות שלנו. 

 ילד.   -י, המשלימים למימד האנכי הורהיחסי אחים הוכרו כמימד התפתחותי אופק

 ההנחה היא שאנשים משחזרים ביחסים עם אחרים את היחסים הראשוניים עם אחים. 

 אחים הם "אב הטיפוס" לחברים הכי טובים שלנו וגם לאויבים ולמתחרים המרים ביותר שלנו. 

של מערכת היחסים מערכות יחסים עם בני זוג, חברים, קולגות הן במידה רבה שיחזור והעברה 

 הראשונית עם אחים.

הקבוצה מאפשרת, במידה רבה, שיחזור של התא המשפחתי. כל משתתף צריך למצוא את המקום 

 הורה. -אחים ומול מנחה -והייחודיות שלו. תהליכים של תחרות וקנאה מתעוררים למול משתתפים

את יחסי האחים ולשנות  הסטינג הקבוצתי, האינטראקציה בין המשתתפים, מאפשרים לבחון מחדש

 התנהגות חזרתית. 

 בסדנא דרך התנסות וחקירה, בכאן ועכשיו, נתבונן כיצד יחסי האחים המודעים והלא מודעים, בין אם 

 יש לנו אחים וגם אם לא, משתחזרים ומשפיעים על הקשרים שלנו עם אחרים.

 וקס וביון(. בסדנא נעבוד בשילוב של שיטת האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות.)פ* 

 .מתמחים,מומחים ומדריכים-הסדנא מתאימה לקבוצה מעורבת רב דורית* 
 שני אחה"צ. ביוםתתחיל  הסדנא* 

 

 

 ":  מוקדמים זכרונות עם חדשים מפגשים -?   פעם היה היה ".  4

 .מוקדמים זיכרונות עם עבודה טכניקת המשלבת דינמית קבוצה      

 
    לוג קליני מדריך ומנחה קבוצות, קליניקה פרטית,פסיכו - , מ.א.רוידאבשמואל מר 

 פיתוח אישי וארגוני,    –מייסד ומנהל במשותף של "אפריורי" ייסד ומנהל                                          
  ו. יפ– א"ת באקדמית הקלינית גמהמרצה במ                                         

  .חיינו מראשית שצברנו ההתנסויות דרך עוברת לנוש העצמי של ההתפתחות

 .  שבחרנו מבלי שלנו הגרעינית המשפחה קבוצת לתוך נולדנו כולנו

  עיצבו סביב המציאות מול אל עצמנו על גוננו וגם הסתגלנו, הווייתנו את חלמנו שבהם שונים אופנים

 מהמודעות בחלקם" הורחקו" ותמוקדמ חוויות של רישומים הזמן במהלך.עכשיו שהננו מי רבה במידה

 .חיינו נרטיב את  שמרכיבים יציבים לזיכרונות  הפכו ובחלקם

 אנחנו שמולנו מי של החי העבר  עם מגע שדרך קורה פעם לא, אחרים של בנפשם בטיפול שעוסקים כמי

 המפגש בתוך לחיים מתעוררים בזמן שקפאו רגשיים תכנים. עצמנו של נשכחים בחלקים גם פוגשים

 . אני היות של מיוחדת חווייתית איכות  איתם ומביאים אנליטיה

 קבוצה עם דינמית באוריינטציה עבודה של הקשר בתוך מוקדמים זיכרונות עם מחודש למגע נזמין  בסדנא

 . לא גם אבל בחרנו קצת שאותה חדשה

 שבה הדרך על ,ומהיום מאז אירועים על וחיה יצירתית להתבוננות הזדמנות מעניקה בקבוצה ההתנסות

 תנועות דרך העצמי התפתחות את להמשיך הרשות ועל, לא או, לעכשיו מאז השתנו החוויה של היבטים

 . חדשות ונפשיות ממשיות

                        .המומחיות שלבי בכל מטפלים 12 -ל מתאימהבאוריינטציה פסיכו דינמית ו הסדנה       *

 . שני אחה"צתחל ביום **     הסדנא 

  

  " מסע לגילוי שורשים מהלא מודע וצמיחה –היפנוזה  ". 5



 תרפיה המשלבת היפנוזה פורמאלית ואריקסוניאנית(-סדנת היפנו)     
                                                                                                                                                                                   

 פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, מורשה לעיסוק ולהוראה בהיפנוזה,  –ד"ר גבי גולן 
 אוניברסיטת תל אביב, קליניקה פרטית.  –לימודי המשך  –ביה"ס לרפואה                         

 

 וזמן לפגוש תכנים לא מודעים בדרך ייחודית, . האדם מהיפנוזה מאפשרת לאדם חיבור עמוק ללא מודע

  .משאלותיו הכמוסות והפנטזיות שלובה ניתנת הזדמנות להחיות את חלומותיו, 

 המסע האישי שעובר המטופל הנו תהליך של גילוי שלעיתים קרובות הנו מפעים ומפתיע. 

ו המטפל צריך להיות אדם המסע הטיפולי ההיפנוטי הנו מפגש עמוק ראשוני ומיוחד בין שני אנשים, שב

אשר אינו משתלט או כופה את האג'נדה שלו, וקשוב באופן יוצא דופן לרמזים וניואנסים מילוליים ולא 

 מילוליים שחלקם אף אינם מודעים למטופל ולהגיב אליהם באופן אוטנטי וראשוני. 

רת בו הוא נכון לפגוש כל היפנוזה היא היפנוזה עצמית, המטופל עובר תהליך מיוחד של התמסרות מבוק

 את עברו ועם זאת לקבל מהמטפל סוגסטיות מרפאות של צמיחה, התחדשות, התקדמות ושינוי. 

מי שנמצא מחוץ לדיאדה )מטפל מטופל( מתקשה בדרך כלל לראות, להבחין או להבין כיצד מתרחשים 

המעורר אותו לתהליך התהליכים הטיפוליים. עם זאת לעיתים קרובות, החבר בקבוצה מושפע מהם באופן 

דומה של חיבור עם מה שעיצב אותו, המביא בעקבותיו להתעוררות זיכרונות וחוויה פנימית עמוקה של 

 ההוויה, בדרך לשינוי. 

בסדנא תינתן למשתתפים ההזדמנות להתחבר לשורשים, וכן לחוות את הכוחות המרפאים המאפשרים 

 צמיחה והתחדשות. 

ליות והאריקסוניאניות אשר ייעשה בהן שימוש בסדנא, מאפשרות להשיג הטכניקות ההיפנוטיות הפורמא

 מטרות אלו בצורה ייחודית וחווייתית.

 

 .פתוחה בפני מתמחים, מומחים ומדריכיםמשתתפים ו 12 -ועדת לימהסדנא * 

 

 . שלישי בבוקרתתחיל ביום התנסותית חווייתית ו* הסדנא  

 

 . תרפיה -ובהיפנו היפנוזהולית בהכרה מוקדמת של הגישה הטיפאין צורך ב* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " טיפול מבוסס מנטליזציה  " . 6
 

 אילן,  -פסיכולוג קליני מומחה, דוקטורנט במסלול פסיכואנליזה ופרשנות אוניברסיטת בר  -מ.א. מר יואב ברושי
 אביב, מכון מגיד ובית הספר החדש  מורה בבתי ספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל                                   
 ,טיפול קבוצתיבמנחה לפסיכותרפיה,                                    
 עוסק בהוראה ובטיפול בגישה ושותף להקמת המרכז הישראלי למנטליזציה.                                     

 כתב ורט למנטליזציה בישראל, את עבודת הדוקט פסיכולוג קליני מומחה, הקים את המרכז  - ד"ר דיאמנט אילן
 באוניברסיטת לונדון, בהדרכת פרופ' פיטר פונגי )ממפתחי מודל טיפול מנטליזציה(                               
 אוניברסיטת תל אביב, מורה בחוג לפסיכולוגיה ובבתי הספר לפסיכותרפיה של                                

 מכון מגיד ובית הספר החדש לפסיכותרפיה. קליניקה פרטית.                                
 

                     

 א                 מטפל המבקש להשתחרר מפרשנות מקובעת נזכר בכלל של ביון: "ללא זיכרון, ללא תשוקה", אך הו

 עשוי להיתקל בקושי ליישם המלצה פרדוקסלית זו. 

ות וההבנה העמוקה שלו את מצבו של המטופל והיחסים ביניהם, שהושגו בעמל רב, לא יבלמו כיצד המודע

 ?  את יכולתו להתבונן ולחשוב מתוך התפתחות והתחדשות

במצבים בהם המטפל והמטופל מוצאים עצמם עם "זיכרון ותשוקה" הם עלולים להיכלא ביחד בדפוסים 

 ן לגבי השתנותם של מצבים מנטאליים. נוקשים, בחשיבה בלתי משתנה ובעיקר בעיוורו

 אז לקפוא, להפוך עקר.  עלול (the therapeutic alliance)הקשר הטיפולי 

אבן הפינה של עיסוק במנטליזציה היא זיהוי מצבי עיוורון אלה, כאשר המטפל בטוח שהוא יודע מה 

או כאשר השיח עם מתרחש בנפשו של המטופל ללא תהיה נוספת )לעיתים אף מציע לו מה לעשות(, 

 המטופל הופך לאינטלקטואלי ועקר, מנותק מחוויה פנימית. 

 אלה מצבים בהם מתרחשת קריסה זמנית של היכולת להתבוננות רפלקטיבית. 

 

 בהם תהליכים לנטר ביכולתם המטפלים של הביטחון לחיזוק מכוונת מנטליזציה מבוסס טיפול סדנת

 רפלקטיבית בהתבוננות הקבוצתי במרחב העיסוק באמצעות וזאת, ובזולתם בעצמם המנטליזציה קורסת

 והשבת, (alliance ruptures) הטיפולי בקשר שבר מצבי על התגברות, בזמן קיפאון רגעי זיהוי תוך

 . רגשי לויסות היכולת

  

 מקצועית ותתחיל ביום ב' אחה"צ. -*     הסדנה  התנסותית וחווייתית לצמיחה אישית

 

 רה מוקדמת של הגישה ומוזמנים אנשי מקצוע בכל הגילאים.  **    אין צורך בהכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ".  עניין של זמן ". 7

 
 גוש דן, תל אביב ופסיכולוג קליני מדריך, פסיכולוג ראשי ומנהל קליני "עמך"  -, מ.א. עופר דוברצקימר 

 , קליניקה פרטית.מכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו                                        

   פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית, המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית,   -גור, מ.א. -גב' נגה דן

 השירות הפסיכולוגי בטכניון, קליניקה פרטית.                                    

 
 ( יר זמני"לכול דבר יש זמן" , אהוד בנאי , "ש –"כשיש זמן לכול דבר  )

 

לעיתים קרובות האופן בו שבו אנו בוחנים את ההתפתחות והצמיחה שלנו, מסתמך על מימד 
הזמן. על ציר הזמן מסומנות תחנות משמעותיות בחיים שלנו, המייצגות התחדשות או תקיעות: 
רגעים בבית ההורים, בחברת הילדים, בשנות ההתבגרות, בצבא, בטיולים שלפני ואחרי, בחיים 

הווה, -כול אלו חיים בתוכנו כנקודות עבר –טודנטיאליים, במפגשים שעם או בלי אהבה הס
שמשפיעות עלינו ועל העתיד שלנו. למפגש מחודש עם רגעים בעבר )דרך טיפול או בסדנה(, יש 

 פוטנציאל של פתיחת פתח לצמיחה, לחוויה חדשה, להבנה אחרת.
 

מן כאחת מאבני היסוד של הסטינג המייצגים כמטפלים או מטופלים, אנו פוגשים את מימד הז
את גבולות הטיפול. גבולות אלו בונים חוויה של ביטחון ומיכל, שהם בסיסיים ליכולת לצמוח 
ולהתפתח בטיפול )כמו גם בחיים?(. יחד עם זאת, תיחומו של הזמן מנכיח הן את פוטנציאל 

 טיפולי מוכרת לנו במישורי ההתמסרות והן את גבולותיה. חוויה זו, המועצמת בקונטקסט ה
 חיים רבים, וגם אותה נוכל לפגוש בסדנה.

 
 הכנס הוא הזדמנות ליצירת מעין "בועה", בתוך מרוץ החיים, שבה נוכל להתבונן בעצמנו, 

 לגלות ולהתגלות, ואולי לצאת מעט שונים מאיך שנכנסנו. 
ת שונות שיוצר בנו בסדנה אנו מזמינים אתכם להשתמש במרחב הקבוצתי כדי לחקור חוויו

 –הזמן האישי והקבוצתי  –ובזולתנו המפגש עם הזמן. כל זאת בקונטקסט הזמן המוקצב והנתון 
 ובהתאם לעמדת ההתמסרות המתאימה לכול אחד ואחת.

 

 חווייתית ומיועדת למתמחים ומומחים.-הסדנה היא סדנה דינאמית  * 
 הפגישה הראשונה בסדנה ביום שני אחה"צ. *  

 

 "  וף והתחלהס ". 8
 

 פסיכולוגית קלינית מדריכה בכירה ומנחת קבוצות,  -קוטין, מ.א.-גב' דינה ליבוביץ
 בוגרת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.                                               

 

 ך, הסזורה של ביון מגלמת בתוכה את המתח שבין החיתוך וההמשכיות, בין מה שמתחדש ומה שממשי

 בין הסוף להתחלה. כל החוויות שלנו: התחלות, מעברים, שינויים מגלמים בתוכם את המתח הזה בין 

 מה שמתחדש ומה שממשיך. כך, בחיינו התוך אישיים כפרטים וכך גם בחיינו כפרטים בתוך קבוצה.

 כל קבוצה חדשה שנפתחת היא התחלה חדשה הנושאת בתוכה את כל הקבוצות שבהן השתתפנו, 

 ת משקעי העבר ואת החוויות שנארגו בתוכנו.א

 אני רוצה להזמין אתכם  לסדנא דינאמית על פי שיטת האנליזה הקבוצתית שתחקור ותתבונן בתהליכי

 ההתפתחות, הגדילה והשינוי שאנו עוברים במהלך השנים דרך הפריזמה של  ההתחדשות ושמירת הרצף

 קבוצתית. -ברמה האישית וברמה הבינאישית 

 

 .Foulkesעפ"י  Group Analysis -הסדנה דינמית, תתחיל ביום ב' אחה"צ ותונחה בגישת ה   *  

 .מתאימה לקבוצה מעורבת של מדריכים, מומחים ומתמחים ההסדנ**  

 

 

 

 

 



 " הטיפול הזוגי כאמצעי להתפתחות, התחדשות וצמיחה" . 9
 סדנה ע"פ גישת אימאגו ליחסים                 

  
 

 פסיכולוג קליני, מדריך מוסמך לטיפול משפחתי, מנחה סדנאות  לזוגות,  –מ.א. ,וןמר סאם ליס
  מנהל המרכז לפסיכולוגיה חיובית ואימגו.                                    

 

לפתור על מנת דעה רווחת היא שכאשר אנחנו פונים לטיפול זוגי אנחנו ניגשים לייעוץ בעיקר, ואולי רק, 

'בעיות'  אשר הזוג עומד מתחת לחופה נדיר הוא הרב אשר יזהיר את הזוג המאושר מהבעיות. אך כ

 חודית זו של אהבה, בניית בית ומשפחה. יאלא ידבר על הדברים הטובים, על חוויה י ,הצפויות לו בעתיד

 יותר מאשר ובוודאי אמנם גישת אימאגו ליחסים ממליצה לראות זוגיות כחוויה שיש לחיות אותה ו

 . 'יה שיש לפתור אותהבע'

 

אימאגו היא שהכניסה לקשר מחייב/נישואין מהווה הזדמנות שנייה ומיוחדת לעבור דרך   התפיסת הגישה ו

 תהליכים של ריפוי וצמיחה כדי להשיב לעצמנו את שלמותנו המקורית. 

 ימות כתוצאה מחוויות מסו ,ההזדמנות הראשונה הייתה בשלבי ההתפתחות שלנו כילדים. אך בילדות

 , שמשפיעות בהמשך חיינו, ילדותחוות פגיעות אנחנו עלולים ל ,של הזנה וחברות )סוציאליזציה(

 ולהיתקע בהתפתחות רגשית ונפשית. 

עצם העובדה שהשותף בזוגיות 'לוחץ לנו על הכפתורים' מהווה תזכורת שיש לנו עבודה לעשות בתחום  

נמצאות אותן בנפש שלנו היכן באופן מדויק להפליא 'לחיצה' הזאת גם מצביעה  ההתפתחות וצמיחה. וה

 יותר נעשית ביחד, בזוגיות.במרפאה הלעשות. העבודה היעילה ושיש עלינו עבודה פגיעות ומהי ה

 

בסדנה חווייתית/לימודית נלמד על שלבי ההתפתחות שלנו ביחסים ועל המשימות שיש לבצע כדי לנווט 

ת של הסכסוכים שיש לשותפים בזוגיות ואיך למנף את בהצלחה דרך השלבים הללו. נלמד על המהו

את ההקשבה כן נתנסה בתהליכים של אימאגו המכוונים לחזק -צמיחה. כמוהריפוי וההתסכולים בשירות 

את העצמי והאני בתוך קשר מחייב, וליצור במתכוון התפתחות, לעצמי, לזולת ולאחר/ים המשמעותי/ים ו

 .  ה יותר והרמונית יותרשלמ התחדשות וצמיחה אישית וזוגית

 

 ניסיון בטיפול זוגי אינו חובה.   מתאימה לכל משתתפי הכנס. מיועדת לנשים ולגברים והסדנה    *   

 ת.  ות וקבוצתיות, זוגיות אישייושלב התנסוות עם אלמנטים לימודיים **    הסדנא חווייתית

 ***  הסדנה תתחיל ביום שני אחה"צ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 " תקיעות תנועה ותשוקה –מחזור התפתחות והתחדשות " .  10
 

 פסיכולוג קליני מדריך, טיפול אישי, קבוצתי ויעוץ למנהלים.  -גופר, מ.א. -מר עמי פרגו
 ביה"ס לעו"ס,  התוכנית להכשרת מנחי קבוצות,  ביה"ס לפסיכותרפיה,                              
 אוניברסיטת ת"א –תוכנית להשתלמות  בגישת האנאליזה הקבוצתית של פוקס                              

 צ המכללה למנהל ראשל" –מדעי ההתנהגות  –אישי למנהלים  ץלמודי תואר שני בייעו                             
 

 תקיעות )מחזור( בסיסה בסיוט,"ניצחון" הנתק/הכאב/הפחד על התשוקה.

"לראות" פנימה את  מידת החופש למפגש עם תשוקה. ראשית, האומץתנועה )התחדשות( בסיסה ב

 החלומות הגלויים והנסתרים שלנו ואח"כ האומץ להראות אותם לאחרים משמעותיים.

תנועה משותפת   "להיות אני" היא תמיד תנועה דיאלקטית/דינמית של מקסימום ביטוי אישי במקסימום

 דואלית"(.יבי)האדם כ"חית עדר אינד

 להתמודד עם פגיעות וכאב והרבה פחות, מטפל/מטופל, ו המקצועי יש עסוק רב,בצדק, ביכולת ,בעולמנ

 לא בצדק, עם החופש הנדרש להנאה מחוויה של חיות ותשוקה.

הסדנא תתמקד דווקא בחופש הפנימי הנדרש במעבר: מ"החרדה הלא להיות" ל"החרדה להיות", 

 ולי(מילדה/ילד לאישה/גבר )בתוך ומחוץ לחדר הטיפ

  –בסדנא נעזר במרחב החופש הפוטנציאלי הקבוצתי לתנועה ולהתבוננות ב"חסימות התשוקה" 

 ביני לביני וביני לבין האחרים ולהפך.
 
  הסדנא תונחה בגישה המשלבת את הגישה ההתייחסותית עם גישת האנאליזה   *

 הקבוצתית )פוקס(.                                                                                                                  
 הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ. שעות המפגשים יפורסמו  על לוח המודעות של הכנס.    *
 
 

 " נפשות מחפשות מחבר 6 -האקזוטיקה של המשפחה " . 11

                         התנסות חווייתית בדרמה המשפחתית ובהשלכותיה לאינטראקציה הטיפולית

 
פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית בכירה מדריכה ומנחת קבוצות,  -גב' אדלה שפירא,מ.א.   

 שנה באנגליה )לונדון(  ובישראל,  30 מורה להדרכה ולפסיכותרפיה אינטגרטיבית                                  
 , קליניקה פרטית.  UKCP -חברה ב                                  

                  

 ..המשפחה ממנה באנו מעצבת אותנו ואת עולמנו ומהווה מסגרת בה אנו צומחים

נו, לנתח ולפעמים לפרק את ביתנו הפנימי והחיצוני יכדי להפוך למטפלים, עלינו לחקור את מקורות

 .ולבנותו מחדש

 ת דרך יצירת נרטיב דינמי חדש וגם נפגוש בסדנה חווייתית זו, נבקר שוב את הקונסטלציה המשפחתי

נעזר בחוויות מוכרות, בזיכרונות ובניסיון החיים שלנו כדי לחקור מחדש את מנגנוני  .שוב את הישן

 ההתקשרות שלנו ומערכות היחסים שיצרנו בחיינו ונבחן את השלכותיהם על האינטראקציה הטיפולית. 

רכות היחסים שיצרנו בחיינו, ונבחן את השלכותיהם חקור מחדש את מנגנוני ההתקשרות שלנו ומענ

 .לאינטראקציה הטיפולית

 

 נעזר גם בדמיון ובכלים יצירתיים נוספים כדי לחוות ולחקור את המנגנונים ומערכות היחסים. 

 

 .אחה"צ 'בתתחיל ביום משתתפים בני כל הגילאים ו 12-מיועדת לחווייתית התנסותית, הסדנה 

  

 

  " מומחים ומדריכים וותיקים -נחה לעמיתים סדנה ללא מ " .12

 סדנא למפגש ולדיאלוג אישי ומקצועי בין הוותיקים והבכירים יותר בינינו.       

  בין אפשרות לקבוצה קטנה של עמיתים עם או ללא מרכז/ת מתוך הקבוצה או מ      

 מנחי הכנס עפ"י בקשת המשתתפים.       

 



 

 חווייתיות:   –התנסותיות  -לימודיות -יותסדנאות לימוד והדרכה עיונב. 
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                                                                                                              שימוש ושילוב דמיון מודרך, טכניקות מדיטטיביות ומטאפורות בטיפול הנפשי.

 .. מכון המטולוגי, מרכז רפואי שיבא, תל השומרזהפסיכולוג קליני, מורשה להיפנו - יוסי אדירד"ר 
 

עצמנו.   דגש בטיפול הנפשי הוא בדיבור אך בכל הגישות/אוריינטציות טיפוליות נדרשת התבוננות לתוךה

 בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה ללמידה והוספת אמצעים לארגז הכלים של הפסיכולוגים. 

 מדיטציות, טכניקות הרפיה, שימוש במטאפורת וכמובן הדמיון המודרך.  :כלים כגון

 

י עולם הדמיון הינו בעל עוצמה רבה ויעיל בתהליכי שינוי, ריפוי וצמיחה. הדמיון המודרך הינו כל

להתערבות ומהווה אמצעי  רב ערך לעזרה במצבים שונים, כגון:  התערבות בשעת משבר, התגברות 

 ושליטה על מצבי רוח ירודים, פחדים וחרדות, כעסים, חסימות רגשיות ומנטליות, כאבים פיסיים, 

 פיתוח מודעות עצמית ויצירתיות, פתרון בעיות אישיות ובינאישיות, התנגדויות וכיוצא בזה.

 

הטיפולי  ארגז הכלים המקצועי המגוון מאפשר לנו גמישות והתאמה אישית למטופלים שלנו ובתהליך

 הייחודי להם. בסדנא זו נלמד כלים חשובים אלו הן  בדרך התיאורטית  והן בדרך המעשית/חווייתית.  

 

 נלמד לאבחן האם ומתי ישנו צורך להשתמש בהם ואיך ליישמם באופן אישי ומקצועי. 

 

 מעשית, תוך הצגת ידע מדעי ותיאורטי. -דנא תפתח כישורים ורגישויות בלמידה חווייתיתהס

 נשלב התנסויות קבוצתיות, הדגמות טיפול, ותרגול אישי. בתהליך 

 

 בגישות קצרות או ארוכות טווח  , למטפלים הסדנא מתאימה הן למתחילים והן לבעלי ניסיון *

 וניינים לחוות, להעשיר את  הידע ולהתמקצע בכלים אלו.ואוריינטציות טיפוליות שונות, המע  

 חוויתית אישית של  המשתתפים אך יושם דגש מסוים על-הסדנא מכוונת לעבודה התנסותית *

 השימוש באמצעים אלו במישור המקצועי, על פי הצורך.    

    רוב ההתנסויות ייעשו בליווי מוזיקת עולם מרגשת וסוחפת וסיפורים מרתקים.* 

 תרגילים אחדים יתקיימו בחיק הטבע ומול יופייה המרהיבים של אגם הכינרת. * 

 

 הסדנא תתחיל ביום ג'.

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " אני מתעב/ת את הפציינט/ית הזה/זו" . 14
 תנאי שאין בלתו לצמיחה והתפתחות של המטפל -מפגש עם הצל                              

 

 מדריך, פסיכואנליטיקן מנחה בחברה הישראלית לפסיכולוגיה -פסיכולוג קליני – מר שמואל ברנשטיין, מ.א.
 (, IAAP( ובחברה הבינלאומית לפסיכולוגיה אנליטית )ISAPאנליטית )                                              
 מלמד, מרצה ומדריך אנשי מקצוע, הדרכה דינמית פרטנית וקבוצתית,                                               
 בהנחיית קבוצות,במסגרת החברה לפסיכולוגיה אנליטית ובמכללה ירושלים,                                               
  חבר אפק, מורה ויועץ למנהלים ולצוותים טיפוליים, קליניקה פרטית,                                              

 ם ותכנית להתמחות בטיפול -לשעבר מנהל היחידה למתבגרים במכון סאמיט בי                                              
 בתחום גיל ההתבגרות בחסות מרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית                                               

 ם. -ומכון סאמיט בי                                              
 
 

 במהלך עבודתנו והתפתחותנו המקצועית מתעוררים בנו ואנחנו חווים רגשות שונים כלפי מטופלים, 

 עמם אנחנו מתמודדים וגם מביאים אותם להדרכה. 

 בסדנה זו יוזמנו המשתתפים לחלוק חוויות של רגשות שליליים המתעוררים כלפי פציינטים בטיפול. 

 בדרך כלל חוויות קשות עבור המטפל, מעוררות בנו בושה ואשמה, והנטייה הראשונית אלה הן 

 היא לנסות ולהתעלם מהן. 

 

 בהמשך הסדנה, עם היווצרה של אוירה מתאימה של אמון הדדי, כל משתתף יביא מקרה של 

 ר סלידה, תעוב, או רגש שלילי אחר ואפשר יהיה להתמקד בברותחושות של מטופל המעורר בו  

 מעמיק יותר של מהלך הטיפול, היחסים הטיפוליים והאפיזודות הקשות שבו. 

 

 בעבודה הקבוצתית, ננסה להבין את ההיבטים הציליים שמייצג הפציינט הדחוי עבור המטפל, 

 בהנחה שכמו בתהליך הטיפולי שעובר הפציינט, גם בתהליך שעובר המטפל, המפגש עם הצל ושילובו 

 טפל', הם תנאי הכרחי לצמיחה והתפתחות, אישית ומקצועית. ב 'אני' וב 'אני המ

 

 חומר קריאה מקדימה: סיפור קצר של דיוויד פוסטר וואלאס 'על ערש מותו כשהוא אוחז בידך..' 

 .2013בספרו 'ראיונות קצרים עם גברים נתעבים' בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספרית הפועלים 

 

 .תתחיל ביום ג'ו הדרכתית וחווייתית-לימודיתהסדנה     *

 בשלבי ההתפתחות השונים. בטיפול בעלי ניסיון מיועדת להסדנה  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 " הבנת הביוגרפיה כמסע של התפתחות פנימית"  . 15

  פסיכולוגית קלינית בגישה אנתרופוסופית, מטפלת במבוגרים בטיפול פרטני  –, מ.א.  הגר דרור מליניאקגב' 

 גישה אנתרופוסופית בפסיכותרפיה".  –וזוגי, מחברת הספר "אמנות הטיפול הנפשי                                         

 מלמדת ומדריכה מטפלים בגישה זו.                                        

 פסיכיאטרי.בית טיפול דיורי למניעת אשפוז  –ממקימי פרויקט "מעגן"                                         

 

הגישה האנתרופוסופית בטיפול נפשי מתייחסת לאדם כישות שלמה של גוף,  נפש ורוח הן בהיבט 

 האבחוני והן בהיבט התרפויטי, ועוסקת בקשר שבין מרכיבים אלה, הן במצבי בריאות והן במצבי 

 .הפרעה נפשית

ת בהבנת חוקיות דינאמית, העבודה הביוגרפית נובעת מן הגישה האנתרופוסופית בפסיכותרפיה ועוסק

 המשותפת להתפתחות האדם ולהתפתחות האנושות.

לאדם פוטנציאל התפתחות לאורך חייו כשבכל שלב נפתחות אפשרויות חדשות האופייניות לו,  

 ומצטרפות לאפשרויות קודמות שמומשו, או לא.

ובמצבים שבהם אדם עבודה כזו )העצמית, ובהמשך זו של המטופל( מקלה על התמודדות במצבי משבר, 

עומד בפני פרשת דרכים או צומת בחייו. בתקופות אלה אנשים חווים לעיתים תחושות ריקנות וחוסר 

 משמעות, והבנה עמוקה ולעיתים בעלת הקשר רוחני עשויה ליצור פשר, משמעות וכיוון חדשים ומחזקים. 

 משמעות חיה ודינאמית יותר.  הבנה זו יכולה גם להניע תהליכי טיפול "תקועים" ולתת לטיפול עצמו

העבודה הביוגרפית פורשת תמונה פנורמית המתווה לפני האדם את דרך חייו, מבהירה את אירועי העבר 

ומגלה את משמעותם. היא מאפשרת לגלות את כוחם המחזק והמעצים גם של אירועי עבר קשים וגם 

 מסייעת לאדם למצוא בתוכו את הקשר אל משימותיו העתידיות. 

 מהלך המסע מגלה המטופל את החוקיות האוניברסאלית הפועמת בחייו וגם את דרכו האינדיבידואלית. ב

 

 

 ותכלול עבודה עם הביוגרפיות של המשתתפים. חווייתית –לימודית הסדנה        *

 

 **    אין צורך בהכרה מוקדמת של הגישה ומוזמנים אנשי מקצוע בכל הגילאים.  

 

 . אחה"צ 'בום תתחיל בי***  הסדנה 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



  " משחיקה ותסכול לצמיחה וחברות  -אהבה זוגית  " .16

 
  ,ומטפל זוגי וקבוצתי פסיכולוג  קליני ומדריך בכיר , -מר משה סמילנסקי מורן , מ.א.  

                                   פרטית. קליניקה , מכון לטיפול באנשי קבע ומשפחות של צה"לה                                                   

 

 
 אינטימיות היא מקור של כוח וצמיחה  ומנגד גם של פגיעות וכאב. 

שייכות וקשר חם, בטוח מכיל ומקבל  הם  צרכים בסיסיים ביותר שאנחנו נולדים לתוכם ונאבקים 

 למצוא, לטפח ולשמור עליהם במהלך החיים.           

ור ושחיקה בחיי היום יום  התפתחו בשנים האחרונות כלי התערבות טיפוליים אל מול איום של ניכ

 ונעשים מחקרים קליניים רבים במקומות שונים בעולם. 

נשאלות שאלות מחדש על הגיל שבו מעוצב סגנון ההתקשרות שלנו, האם יש רק גיל אחד כזה ?  

 גי.במקביל, נבחנות גם צורת החשיבה ודרך ההתערבות  של המטפל הזו

 

בקבוצה נצפה ב: "חומר קליני" של דינמיקה  זוגית מסדרות טלוויזיה כחומר גלם,  נצפה בקטעים  

 מסרטים מקצועיים של הרצאות ושל התערבויות טיפוליות.

 

ההתבוננות בתכנים המקצועיים , מציעה אפשרות להתבוננות אישית על  בניית דפוסי הקשרים 

איתנו , ועל האופן לפיו   אנו  בונים את סגנון  ההתקשרות טימיים  האישיים של כול אחד מינהא

 האינטימי בחיי הנישואים.

 במרחב הקבוצתי נחפש את המשותף ואת הייחודי ונוכל לעבד את החוויות וההתנסויות האישיות של

 כול אחד מאתנו.  

 

ל אנשי מקצוע העבודה בקבוצה תתרחש בתנועה בין התבוננות ברעיונות מקצועיים ועבודה טיפולית ש

 ברחבי העולם לבין עבודה קבוצתית של 'כאן ועכשיו' תוך מתן עדיפות לתכנים אישיים.

 

הסדנא תעסוק ברעיונות המקצועיים של גישת ה"תיקון" של הדי שלייפר, אשר יוצאת מגישת ה"אימגו"  

מהעבודות של ו T.F.Eומהפילוסופיה היהודית של מרטין בובר וכן בגישה הטיפולית של סו ג'ונסון: 

 אסתר פרל על תשוקה ומיניות. 

 

 הסדנא לימודים חווייתית ומוזמנים אנשי מקצוע מכל הגילאים.     *

 

  ניסיון בתחום הטיפול הזוגי אינו הכרחי.**   

 

 הסדנא תחל ביום ב' אחר הצהריים.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 "  והתנועתית גשיתרה ההתפתחות קסם"  .17
 

 בוגר פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוג חינוכי מומחה מדריך,. -, מ.א. מר ארמנד שביט עמרם
 נפש , חוקר סוגיות התפתחותית ופסיכולוגיות בעזרת כלים -מתרגל אמנויות של גוף                                     
 ולם פסיכולוגי, גופני לבין הע-המאפשרים מפגש בין העולם התנועתי                                     
 .מעביר סדנאות המשלבות פסיכולוגיה ותנועה במסגרות שנות, קליניקה פרטית                                     

 
 ההתפתחות לבין התנועתית ההתפתחות שבין הקסומה בדינמיקה ולהתבונן ללמוד מציע אני בסדנא

 . פתחותההת מושג והפנמת להבנה כדגם זה בתהליך ולהשתמש הרגשית

  משפיעים אלו העולמות שני בין דיאלוג החוסר או הדיאלוג כיצד ההתפתחות ציר כל לאורך נלמד

 .הבוגר והאדם הילד, התינוק של ההתפתחותי הפוטנציאל על

 

 : מישורים בשלושה נעבוד

 ובעולם בגוף נחווה התנועה מעולם שונות בטכניקות שימוש כדי תוך:  תנועתי -חוויתי מישור 

 ונעבוד ההתפתחותית התנועה עולם עם תיידד נ.האדם התפתחות של השונים השלבים את וציונליהאמ

 התינוק התפתחות על הסביבה של ההשפעה,  השרירי והטונוס הרגשי הטונוס כגון ספציפיות בסוגיות

 .האדם של היצירתיות חופש על ובכלל

 הרגשיים ההדהודים את לעבד ותשונ בצורות מוזמנים המשתתפים:  ורבאלי ועיבוד רגשי מישור

 .תנועה/ רגש קציהאהאינטר עם המפגש בעת המתרחשים ואישיים

 .וויניקוט-ו פרויד ידי על שתוארו כפי הרגשית ההתפתחות לשלבי נתייחס:  תאורטי מישור

 ( . בולבי) ההתקשרות תיתאור ועל החוויה על יחודיי דגש נשים

  

: כגון טיפול בחדר המתרחשות יותמשמעות בסוגיות עבודה יאפשר זה תהליך  

 עצמנו את נשאל לכך ובנוסף... פרידה,  לשחרור שליטה בין איזון, העצמי הביטחון בחיזוק צורך

?  מטפל כפסיכולוג נגיב וכיצד מתפתח לא שלהם הילד כאשר ההורים על עובר מה  

 נועיותת מילים ידברו שעליה במה ניצור יצירתיות אחד לכל המאפשרת וברכות בהדרגה

.  לנו מוכרים פסיכולוגיים במונחים  

 

. הקבוצה ושל שלנו והתנועתי ההתפתחותי במילון לדפדוף פתוחה תהיה הבמה  

 . במחברת ולהצטייד לתנועה מתאימים בבגדים להגיע*     נא 

 .קודם בניסיון צורך אין**   
 הסדנה תתחיל ביום ג'. *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חווייתית על מוות נפשי ומעבר לו-א עיוניתסדנ –"להחיות את מה שמת"  .18

 
 פסיכולוג קליני מומחה, מטפל במבוגרים ונוער בקליניקה פרטית ובתינוקות עד גיל  -. מר רועי סמנה, מ.א   

 תינוק במרכז הבינתחומי בהרצליה, -שנה והוריהם במכון לקשר הורה                                      
 מרצה ומלמד במסגרות שונות על אבחון וטיפול נפשי,                                       

 העת "מרחבים" של האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מאמרים-חבר מערכת בכתב                                      
                                   העת "שיחות".-גיה עברית" ובכתבעטו פורסמו באתר "פסיכולו-וסקירות רבות פרי                                      

 

 
ניתן לומר כי  (,  "אלוהים, הלוואי שאהיה חי בעת מותי" בפרפראזה על תפילתו המפורסמת של ויניקוט )

 לא מעט אנשים היו מייחלים לחיות עוד בעת שהם חיים. 

חושים, אובדן עצמי וריקון מגיעה -שה זו של קהותמייקל אייגן כותב בספרו "תחושת מוות נפשי" כי תחו

בכל מיני צורות וגדלים, נובעת מסיבות שונות ומשונות, משבשת חיים שלמים או רק את חלקם, תופסת 

 את כל מרחב הנפש או מסתפקת בכיסים מבודדים.

 

שמתוך  להרגיל את עינינו לחשכת המוות הנפשי, על מנתלהתבונן ומטרתה העיקרית של הסדנא תהיה 

הבהייה בחשכה נתחיל לראות צורות שלא הבחנו בהן קודם ותתפתח רגישות שתסייע לנו לתרום 

 לצמיחתה של תנועה טובה יותר בין תחושת החיּות לבין תחושת המוות של מטופלינו.

 

דרך פריזמת המוות הנפשי נביט יחד, נחשוב ונחלום על מושגים מרכזיים של פרויד, קליין, ביון, ויניקוט 

ופרנצי )זצ״ל( וכן של אוגדן ובולאס )יבדל״א( ונתהה על מהות המוות הנפשי לסוגיו וגווניו ועל הגורמים 

ם ולהצמיח חיוניות היכן המביאים לו. חשוב לא פחות, ננסה להבין כיצד ניתן להתחבר לכוחות החיי

 מוות. -שישנה שממת

 

אורטיים בהם נעסוק לקרום עור וגידים ע״י חיבורם באופן חווייתי למקרים טיפוליים ינסייע לחומרים הת

 בהם פגשנו ולמקומות האישיים בהם אנו עצמנו התנדנדו או עודנו מתנדנדים בין חיים ומוות.

 

 ותתחיל ביום שני אחה"צ .  לכולם ופתוחה חווייתית-לימודית הסדנא *

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        



 חווייתית בטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים מהדור השלישי-סדנה לימודית . 19

 י מנחים() הסדנה מורכבת מסדנה בת יום וחצי עם מנחה אחד ויומיים עם שנ       
    

  " טיפוח התקווה, החוסנה הנפשית והתשוקה בפרקטיקה קליניתא'  "  11       
 
 פסיכולוג קליני, מדריך ומטפל  מוסמך לטיפול משפחתי וזוגי מטפל  -.Ph. D -  ד"ר חסינטו ענבר, 

 טני וקבוצתי.  פר–ומדריך  בטיפול קוגניטיבי התנהגותי                                             
  מרצה ומנחה בעבודה סוציאלית ובחינוך באוניברסיטה בר אילן                                            
 ,פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי ובפסיכותרפיה חיובית  CBT -בתחום ה                                            

 תרפיה  -מורשה להוראת המדעים ולטיפול בהיפנוזה. משלב היפנו                                            
 קוגניטיבית בטיפול בהפרעות חרדה, דיכאון, טראומה ולטיפוח החוסנה                                             
 ה.ים,המשפחהנפשית, הצמיחה והלבלוב הפרטניים, הזוגי                                            

            
 מטרות,  יעדים ותכני הסדנה:

   שילוב גישה אינטגרטיבית רב ממדית לקידום תהליך לבריאה מחדש של התשוקה במשפחה– 

 התשוקה לחיים, התשוקה לתשוקה ולארוטיזם. 

 טיפוח התקווה והאופטימיות בכדי לקדם הפרויקט הפרטני והמשפחתיHOPE  

FOCUSED - CLINICAL THERAPY . 

  טיפוח החוסנה הנפשית במסגרת המשפחתית כאסטרטגיה לצמיחה ולשינוי

RESILIENCE AND GROWTH  BASED CLINICAL THERAPY. 

   ,הצגת מתודולוגיה ממוקדת בזיהוי וטיפוח העוצמות והמשאבים של המטפל והמטופלים

גיוסם ויישומם בתהליך הטיפולי הקליני וב"בריאת  מציאות חיים חדשה" 

Reinventing our Lives. 

  .תרגול בטכניקות יצירתיות וכלים מעשיים אפקטיביים לקידום שינוי וטיפוח צמיחה 

בעלת אופי עיוני, דידקטי והתנסותי, מבוססת על גישות בעלות ראיות מדעיות ופוסט מודרניות  –הסדנא 

גישות מערכתיות, בה המוקד הוא מפרספקטיבה של חוסנה נפשית יותר מאשר גישות פתולוגיות. תשלב 

קוגניטיביות התנהגותיות ומהפסיכותרפיה החיובית ממוקדת חוזקות ותקווה, אשר תורמות לטיפול קליני 

 אפקטיבי וממוקד עתיד, בדגש על משאבים, טיפול קצר מועד ממוקד פתרונות.

 

 .10.6 אחה"צ וביום ג'  9.6ב' תקיים בימים * הסדנה ת 

 

 

 

 

 

 

 



  –" וך עשייהלצמוח רגשית בתב'  "  11
 לאפשר למטפל הדינמי ולהתנסות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ולצמוח לטיפול אינטגרטיבי.    
 

 פסיכולוג קליני מומחה, מדריך בטיפול קוגניטיבי התנהגותי,  - ד"ר ארנון רולניק
 בוגר תוכנית ההדברות של המכון הפסיכואנליטי,                            

 משלב בעבודתו גישות הומניסיטיות אקסיסטנציאליסטיות,                            
 

 פסיכולוגי קליני ורפואי מומחה, מדריך בטיפול משפחתי וטיפול קוגניטיבי  -מר יששכר עשת, מ.א. 
 ת,מלמד ומדריך במסגרות שונות פסיכולוגים, רופאים, עו"ס, אנשי ד התנהגותי,                                
 עוסק בטיפול המשלב מחקר, תרבות, ערכי אמונה ומוסר ותפיסות עולם הומניות.                                 

 

                             מחפשים היום התערבויות קוגניטיביות התנהגותיות. רבים אין זה סוד שמטופלים 

  מרוחק מהחוויה. ל פרוטוקולי אין זה גם סוד שרבים מהפסיכולוגים מרגישים שזה טיפו

המכירים את "שני צידי הירח" )הדינמי והקוגניטיבי(.  ,יששכר עשת וארנון רולניק, פסיכולוגים קלינים

התנסות אישית כמטפל לים ויים התנהגותיעקרונות התערבות קוגניטיב היאפשרו בסדנה זו ללמוד שבע

 וכמטופל בכמה מעקרונות אלו.

                   Unified Protocol בחרנו ב -רבויות קוגניטיביות התנהגותיות עשרות סוגי התע מתוך 

יתרונותיה של הגישה, שהיא מאפשרת לימוד סיסטמתי  .Barlow 2011))הגישה המאחדת(, של בארלו )

 ומלווה בספר הוראות למטפל מחד ולמטופל מאידך. , שהוכחו אמפירית. CBT-של מירב התערבויות ה

        Mindfulness כרות עם הדור השלישי בטיפול הקוגניטיבי, המשלב עקרונות שליה נערוך גם 

  לקבל את המחשבות והרגשות ולא להלחם בהם. המציעה

 תוך כדי לימוד השיטה, נדון בשאלה כיצד הדברים משתלבים בטיפול דינמי. נתבסס על שני מקורות:

 -, המשלבת גישת יחסי Schema Therapy-ת הנעזר בגיש -מתוך הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי  

                                          אישיות.  אקטיביות, הישימות בעיקר להפרעות  אובייקט עם טכניקות

, המשלב (Wachtel 2012) נעזר בגישה ההתייחסותית של פול וואכטל -מתוך העולם הדינמי 

  מית.חשיבה דינ  התערבויות התנהגותיות בתוך

תקוותנו היא שבסיום הסדנה, והודות להתנסויות שיהיו בה, תוכלו להכיר כמה כללי התערבות 

  ותרגישו כי הדברים אינם זרים לחוויה הטיפולית אליה אתם מורגלים.CBT  מבוססי

 

 .כאחד ומנוסים מתחילים למטפלים מיועדת הסדנא
 
 .  11 – 12.6.14ה' בתאריכים   -הסדנא תתקיים בימים ד'   *
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 פסיכולוג קליני בכיר, מדריך בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה,  -מר יואב פישר, מ.א. 
 ,שנים ובעבודה בגישת "תרפית הצבע "-בעל ניסיון טיפולי רב                               

 חן ושל צוות -מדריך ביחידה לגיל הרך במרפאה לבריאות הנפש ברמת                               
 השפ"ח של עיריית לוד,                                 
 מלמד ומדריך קבוצות אנשי מקצוע בתחום "תרפיה הצבע".                               

 
 ושילוב  Story-telling  therapy -ביבליותרפיה מטפלת ומרצה בתחום ה -גב' דינה כהן אור, מ.א. 

 האומנויות בטיפול ובחינוך בשלוחת לסלי ישראל, מכללות לווינסקי, בית ברל,                                    
 מכללות ירושלים וליפשיץ,                                   
 משווה,-אילן בביבליותרפיה וספרות-באוניברסיטת בר דוקטוראנטית                                   
      . פיתחה מודלים בתחום והציגה בכנסים בינלאומיים ובכנסים בישראל                                   

   

 הסדנה תציג ותדגים תפיסת עולם טיפולית המתמקדת בחיזוק הכוחות ה"בריאים" המצויים באדם, 

 רבות המרכזיים שלה הינם דרך הביטוי היצירתי. ואשר אחד מערוצי ההתע

 הגישה נסמכת על יסודות מתוך הפרספקטיבה הפסיכואנאליטית, האקזיסטנציאלית והגשטאלטית, 

וכן על תיאוריות התפתחותיות ומבחן הרורשאך. הגישה מתייחסת לאינטראקציה שבין תהליכי חישה, 

 יהם. שלבים בתהליך היצירה כגון, בחירת מצע, תפיסה, קוגניציה ואפקט ולאיזונים המתאימים בינ

 אמנותי וטיפולי. -הוספת וחשיפת שכבות, בניית וטשטוש צורה, נתפסים במבט כפול, מוחשי

 רגשי של המטופל ויצירה. -במהלך התהליך הטיפולי המטפלת/ת משלב/ת הערכה של מצבו ההתפתחותי

ב צמיחת טבעות העץ וב"הזנה" החיונית בשפת מטפורת הצמיחה של הכנס, אנו עוסקים במיפוי מצ

לעירור תהליכי הצמיחה של המטופל. העבודה הטיפולית מתאפשרת כאשר והמטפל/ת עצמו/ה מצוי/ה 

במגע עם חומרי היצירה הפנימיים משכבות ההתפתחות השונות שלו/ה, ועם חומרים פלסטיים במרחב 

 הטיפולי היצירתי. 

 

פים דרך עבודה נגישה בחומרים ובצבעים למגע בעולם יצירה בסדנה שנקיים בכנס, נזמין את המשתת

פנימי. הסדנה תיבנה כך, שהמפגש ידמה וימחיש את הפרספקטיבה של גישת הטיפול בצבע ובחומר. 

והתערבות -התומך בתהליך הקשוב והאקטיבי של ההערכה  1צורה'-נתרכז בין השאר ב'ציר הסתם

-אמנותית ופסיכולוגית ותרגום הערכת המימדים האינטרה טיפולית. הציר הוא מפה הכוללת שתי שפות,

פסיכיים להצעות יצירה בחומרים וטכניקות ולהיפך. הסדנה מזמנת חוויה המשלבת היכרות עם היסודות 

 התיאורטיים של הגישה. 

מימדית, נוכל להציע למשתתפים בקבוצה אפשרויות ליצירה בהתבסס על מימדים -כיוון שהגישה רב

 ה לתנועת הצמיחה הייחודיות להם. שונים בהתאמ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
מפה להערכה והתערבויות טיפוליות מבוססות  -צורה' -, ציר ה'סתם2012אור דינה ופישר יואב, -כהן 

 .ביאליק קריית .התרפיה לב - , היצירה)עורך( רונן  ,ברגר :ךבתו .אמנות בגישת פסיכותרפית הצבע

B6-https://docs.google.com/file/d/0B5-קישור:  .)פרסום לקראת ( אח הוצאת

eKQ_eFMVVRenNEdXpNX3c/edit 

 

 .בכל שלבי ההתפתחות המקצועית יםלמטפל מיועדת הסדנא*   
 
 * הסדנא תתחיל ביום ג' בבוקר.  *
 
 
 

 

 

                                                 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B5-B6-eKQ_eFMVVRenNEdXpNX3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5-B6-eKQ_eFMVVRenNEdXpNX3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5-B6-eKQ_eFMVVRenNEdXpNX3c/edit
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                        (  ) סדנא לימוד תיאורטי והדרכה בדילמות וסוגיות מקצועיות באתיקה מקצועית       

 
 ,מדריך ופסיכואנליטיקאי מנחה, , לשעבר יו"ר ועדת האתיקהפסיכולוג קליני  - פרופ' גבי שפלר

 ,הפסיכולוג הראשי של המרכז לבריאות הנפש הרצוג                         
 מופקד הקתדרא על שם פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים,                          
 גיה ובריאות הנפש במרכז לאתיקה משכנות שאננים אקדמי של תחום פסיכולו  מנהל                         
  .בירושלים                         

 

 אתיקה מקצועית מהווה חלק אינטגרלי וחשוב בתוך העשייה הקלינית וחשובה למטפל.

 חייהם של אנשי המקצוע הן במסגרת הציבורית בצוותים רב מקצועיים והן בקליניקה הפרטית, 

 ת סוגיות חשובות והתמודדות עם נושאים הקשורים לאתיקה המקצועית.  מזמנים לעיתים קרובו

 , אבחון היפול, בתחומי הטכפסיכולוגים קליניים  סוגיות אתיות במהלך העבודהבסדנה נתמודד עם 

  עוד... הכשרה והשייכות לצוותים רב מקצועיים, ההדרכה, קבלת הדרכה, ה

 נתחיל בהרצאת מבוא נרחבת ביום שני אחה"צ.

 .חומר תיאורטי וחומר קליני של המשתתפיםבמהלך הסדנה כולה נשלב בין 

 בהמשך הסדנה המשתתפים מוזמנים להעלות נושאים, תיאורי התרחשויות, דילמות וסוגיות ובעיות 

 בהם נתקלתם במהלך עבודתכם הקלינית ונדון בהם בהרחבה. 

 .וקי בתחום הנדוןבהתאם לכך אכין פרזנטציות קצרות המתארות את המצב האתי והח

 וניסיון קליני.על בסיס של ידע נוכל לדון בסוגיות שהועלו 

 .בכל שלבי ההתפתחות המקצועית טפליםוזמנים ממ סדנא*   ל
 * הסדנא תתחיל ביום שני אחה"צ.   *
 
 

 ". התפתחות וחדשנות בעולם הפסיכודיאגנוסטיקה צמיחה והעמקה,"  . 22
 

 ליני מדריך, מרצה , התוכנית לפסיכותרפיה אוניברסיטת חיפה, פסיכולוג ק -, מ.א. מר אבי שרוף

 אביב ובאר שבע.-המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל                               

 אילן. -פסיכולוגית קלינית מדריכה, המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת  בר - ד"ר אטי ברנט

 

 ח מלווה במחקר קליני, חידושים תיאורטיים ועשייה ענפה. עולם האבחון וההערכה הנפשית צומח ומתפת

על מנת להציע טיפול מיטיבי למטופל, כלומר, לסייע בהבאת מזור לכאב, לתפקוד טוב יותר בתחומי חיים 

 שונים חייב המטפל לקבל מפה בהירה של מבנה האישיות של המטופל, ומצוקתו העכשווית. 

כאשר דרך המטלות השונות מתקבלות תמונות שונות של המטופל  ,אבחון אינטגרטיבי מסייע במשימה זו

 אשר מהן ניתן לבנות תמונה קוהרנטית. 

 כאשר מחד נבחן את התרומה של הכלים המובנים,  ,בסדנה זו נעסוק באינטגרציה של כלי האבחון

 ומאידך את תרומתם של מדדים המבוססים על התיאוריה הפסיכואנליטית והפסיכודינמית.  

 .והאופן בו התפתחו קד גם באופן בו באים לידי ביטוי במבחנים מינם של הנבדקיםנתמ

נעסוק בסוגיות הקשורות להערכת הפתולוגיה הנפשית כמו גם משאבי הנפש להתמודדות ותיקון 

 באמצעות האבחון האינטגרטיבי.

הה את המשאבים נלמד את הסמנים המזהים סכנה למטופל, לטיפול וליצירת הברית הטיפולית ומאידך נז

 שניתן לרתום בעזרתם את המטופל על מנת לקדם אותו. 

 ויישומם הקליני. (R-PAS)תוך כדי העבודה על מבחן הרורשך נתייחס לחידושים האחרונים 

 

 עימם בטרייה אבחונית מלאה.  יביאו המשתתפים רצוי ש     *

 בחינה. הסדנה תתקיים כסדנת לימוד, העמקה והעשרה ל, במידה ונתבקש **  

 הסדנה אפשרית גם למדריכים ולמי שעוברים הסמכה להדרכה.  *** 

 

 



 :סדנאות המשלבות שיטות ואמצעים טיפולייםג. 
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 הישראלי  מטפלת בפסיכודרמה ומדריכה מוסמכת מטעם האיגוד –.M.Aגב' דפנה בן אמיתי 
 לפסיכודרמה. מרצה במכללת אייסיס לטיפול באמנויות ובעלת קליניקה לקבוצות וטיפולים פרטניים.        

 
 היצירתיות והספונטניות חשובות לנו מאוד בתהליכים האישיים והמקצועיים שאנו עוברים במהלך חיינו.

 .במהלך חיינו אנחנו נתקלים לעיתים במחסומים פנימיים

 במגע שלנו עם הסביבה בה אנו חיים ופועלים. לנו ואפילו מפריעים  מקשיםאלה 

  יה ויצירתיות.והיא כלי, שמתבסס על חו הפסיכודרמה

 של רגשות מופשטים  תםהטכניקות הטיפוליות והחווייתיות הייחודיות לפסיכודרמה מאפשרות הפיכ

ה למבנה ממשי )קונקרטי(, בתהליכים אלה, הרגש המופשט והלא נגיש, משנה צור. לחוויות ממשיות

 שמאפשר מגע ומראה עיניים ויוצר את החוויה. 

 או באופנים אחרים ובצורות יצירתיות אחרות.האישיים או המקצועיים  זו יכולה להתבטא בסצנה מהחיים

 

ובתהליך  מעצורים, בחסמים או מחסומים בחיינובנתמקד באיסורים ו שלנו בסדנת הפסיכודרמה

 את ההתפתחות שלנו, לעבר מקורות האור וההזנה. או מעכבים או מאטים  ונעים, שמההתפתחות שלנו

 .נתנסה במגע לעומק והיכרות עם המחסומים, על ידי הפיכתם לקונקרטיים יותר ופחות מופשטים

אותם תמודדות עם , נתמודד , נחווה לעומק ונתנסה בהפסיכודרמהבאמצעים שונים מעולם הטיפול ב

 ,מחסומים, ורדת מפלס החרדה והעלאת מקורות היצירתיות והספונטניותמחסומים בדרכים של ה

 .פורה ומצמיח שאפשר לנהל איתם דיאלוג

 

 .המשתתפים בסדנה יתנסו ביצירת אמצעים לחום, קרבה וקבלה של עצמם וסביבתם

 משתתפים ותחל ביום ב' אחה"צ. 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 .ת בפסיכודרמהאין צורך בהיכרות או התנסות קודמ  **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סדנת ריקודי בטן להעצמת הנשיות -"  לחוות דרך הבטן –להיות חווה "  . 42
  

  ,פסיכולוגית קלינית )מומחית ומדריכה( ומדריכה מוסמכת למחול מזרחי -.מ.א. גב' דפנה בהט,
  ,קליניקה פרטית קבוצתיים וארגוניים(.ברה ב'אפק' )האגודה הישראלית ללימוד תהליכים ח                    
 טיפול, הנחיית קבוצות וייעוץ ארגוני                    

 
 

 רקדנית הבטן נוטעת רגליה ואגנה באדמה אך היא נושאת פארותיה ומגביהה עוף. 

  ויה הנשית מימדים אישיים וחברתיים, גופניים ורגשיים.ולח

 בין תבניות מסורתיות לקדמה, כבריקוד בין קרקע לשמיים, צריכות לנוע של ימינו, נשים  במורכבות

 מימוש עצמי.לבין להוויה, בין הכלה  בין עשייה

ב איננו יודעות על קיומם, ונפש שלר-פריקוד הבטן הוא קודם כל ריקוד נשי. הוא מחבר למקומות בגו

 נו אך ורק בפיתוי. איולשרירים שלא ידענו כי ניתן להפעילם. הריקוד סוגד לגוף הנשי אך עניינו 

יים, חה מחזוראל הו ריקוד אישי ופנימי, שמחבר את הרוקדת אל מהות נשמתה הנשית, אל הבטן הנשית, ז

 לעולם הטבע.ו לפריון

 'רכה ועגולה'ריקוד המזרחי נע בין רבדים וניגודים שונים: בין תנועה ה ,הנשית המורכבת ההחוויכמו 

מיומנות, בין שליטה והפרדה של אברי הגוף השונים לבין , בין אלתור לבין 'קשה וחדה'לתנועה 

 ! כיף לא נורמלי…ועוד. הריקוד המזרחי הוא גם אינטגרציה שלהם לכלל תנועה זורמת

; אל המשותף והניתן להעברה שבה )מאם לבתה, על צמתיה השונים בסדנא נתחבר אל ההוויה הנשית

ת דרך ריקודי בטן, באמצעים חווייתיים והבעתיים מאישה לרעותה(, ואל הייחודי והאישי שבה. נעשה זא

העבודה תהיה מהגוף אל הנפש . ים, הנפשיים והחברתייםינוספים ובשיחה; תוך התייחסות למימדים הגופנ

 ובחזרה, מבפנים החוצה ובחזרה.     
 
  ביום ג' .  לותתחי הסדנא מיועדת לנשים בלבד* 

 ברצון לרקוד.סיון קודם בריקודי בטן, רק יאין צורך בנ* 

 .12 -מספר המשתתפות מוגבל ל * 

 ,המשתתפות מתבקשות להצטייד בלבוש מתאים: מכנסיים נוחים או חצאית, בגד גוף, צעיף* 

 . , וכן מומלץ להביא 'פראו'שניתן לכרוך סביב הירכיים   

 יחפה, בנעלי ריקוד או בגרביים.  ניתן לרקוד *

 ת לנשים שבריאותן תקינה.הסדנא כוללת מאמץ פיסי מתון, ומיועד *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 " העין הפנימית והעצמי האמיתי: לשוב, לגדול, מחוויית ה'לא יכול'" . 52

 
 פסיכולוג קליני מדריך, מורשה לעיסוק, מחקר והוראה מדעית של היפנוזה,  –ד"ר אודי בונשטיין  

 לגליל המערבי, נהריה ועובד ביחידה להדרכת הילד פסיכולוג ראשי בביה"ח                                   

 והמשפחה שבבית החולים, יו"ר האגודה הישראלית להיפנוזה                                  

 

 –המתאר את היכולת להתבונן בעזרת 'עין פנימית' בעצמינו ובזולתנו כסובייקטים  –מושג המנטלזיציה 

של רוב הגישות הקיימות, אלא גם בבסיס יכולנו לחוש כבני אדם  עומד לא רק בבסיס העבודה הטיפולית

עם האזורים הילדיים )ולאו דווקא הילדותיים(  –כמבוגרים  –'שלמים' ו'מלאים'. יכולתנו להיות במגע 

בנפשנו היא זו המאפשרת לנו להמשיך ליצור ולהתפתח בתחומים האישיים והמקצועיים מתוך תחושה       

 של סיפוק והנאה.

אך מה קורה כאשר "נחסמת" ראייתה של העין הפנימית המאפשרת את עבודת המנטליזציה ?             

-מתי נוטה טווח הראייה הזה להיחסם ? כיצד ניתן לשוב ולהתבונן, להתחיל ולהתבונן, במרחבים הלא

 , ולגדול ?קרואים של הנפש ? כיצד יכולים אנו להפוך עצירות יצירתית לכדי חיפוש אחר הדרך לשוב

קרואים אלו, אותם -קרואים שיבלמו, יעכבו, יסתירו. חלקי נפש לא-לעתים יהיו אלה המרחבים הלא

"חלקים אבודים", מותירים חוויה של "עבודה בניוטרל" אצל מטופלים )כמו גם אצלנו(, המדווחים על 

ולתו של המטפל לזהות כוזב והפרעות פסיכוסומטיות. פעמים רבות, יכ-תחושת ריקנות, חוסר טעם, עצמי

רבדים רגשיים אלו ולהדהדם למטופל יוצרת חוויה עמוקה של הבנה רגשית ומאפשרת חיבור מחדש של 

אזורי הנפש שהיו קודם בלתי ניתנים לחוויה. התוצאה היא מפגש מחודש עם חלקי הנפש הספונטניים, 

                              הילדיים והבריאים, השמחים, היצריים והיצירתיים.                 

הסדנא תהווה מרחב בטוח ומאפשר למפגש עם אזורי אילוזיה ופנטזיה שהוחנקו בטרם עת, תוך שימוש 

, הקשבה למוזיקה, ופעילות משחקית. הקשבה מיוחדת זו, כאשר היא reverieבכלים היפנוטיים, מצבי 

פשרת להתבונן במסך הפנימי של חווייתנו עוזרת להפוך את הבלתי נסבל לנסבל ומא –מכוונת ונכונה 

הנפשית ולנכסה לעצמנו בחזרה.                                                                                          

התייחסותית, ותשלב כלים של גישות פסיכו דינמיות        -נקודת המוצא התיאורטית תהיה היפנוזה

 דינמיות.-ותית, גישת העצמי, ויניקוט ויחסי אובייקט( וגישות היפנו)הגישה ההתייחס

 

 

 משתתפים ותחל ביום ג' . 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 משתתפי הסדנא מוזמנים להביא עמם אובייקט משמעותי )חפץ, תמונה, שיר וכד'(   **

 המחבר אותם אל עצמם האמיתי.      
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 טפלת בתנועה, מנחה מוסמכת בהוראת חמשת המקצבים, מ  -גב' אירית זיו רון, מ.א.  

 מרצה באוניברסיטת לסלי במגמה לטיפול בתנועה ובסמינר הקיבוצים                                          

 ,קבוצות ומדריכה ביה"ת בביה"ס להנחיית קבוצות, מנחת                                         

 . בוגרת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, קליניקה פרטית                                         

 
 טפלת במוסיקה, אנליטיקאית קבוצתית, עובדת במרכז טיפולי "גוונים" מ - גב' תמר עיני להמן, מ.א.

 יקה פרטית, מדריכה, מלמדת במכון לטיפול באומנויות במגמת ובקלינ                                          

 טיפול במוסיקה במכללת דוד ילין ובמכללת ליפשיץ.                                          

 

  בן אדם כעץ שתול על מים"                       
   שורש מבקש                                           

  בן אדם כסנה מול השמיים                         
 (יענקל'ה רוטבליט ) .. . בו בוערת אש                                          

 
 ים ואש. מטאפורות מהטבע פוגשות את הידיעה הטמונה בנו על איכויות של עצים, מים, שמ

חיבור לשורשי עץ חיינו מספק לנו הזנה, חיוניות ועוגן. שורשינו טמונים באדמה הפיסית והאנושית 

 כאחד, בשפת הדיבור שלנו ובאמונות עליהן גדלנו. כמו העץ החי בתוך ובקשר עם סביבתו הטבעית, 

דות, תלות, הפריה כך גם אנו חיים בקשר מתמיד עם סביבתנו, ביחסים משתנים שיש בהם: חיבור, נפר

הדדית והמשכיות. היסטורית חיינו מוטבעת בגופנו כטבעות גזע עץ, שהתאגדו כצרור סיפורים, נופים, 

 חלומות, אכזבות ותקוות. כמו העץ גם לנו ניתנת האפשרות להיתמך בשורשינו ולצמוח איתם ומעבר 

 להם לכיוונים חדשים ושונים. 

 שמהוות חלק משורשינו וכבר אינן מזינות אותנו ואף עלולות  לעיתים אנו אוחזים בגישות ובציפיות,

לחבל ביכולת שלנו ליצור ענפי חיים נוספים בהווה ועלולות לפגוע ביכולת שלנו להיות נוכחים בזקיפות 

 ובמלאות. 

 

בסדנה זו נעזר בגוף ובתנועתו כמצע להתבוננות וללמידה. נחקור את התנועה בין מה שחונק התפתחות 

 שמזין ומצמיח, בין מה ששוחק לבין מה שמחייה, בין מה שהתקבע לבין מה שמתחדש,  לבין מה

בין הבלתי אפשרי לבין האפשרי, בין הקיפאון לבין יכולתו של האדם להיות זורם כמים, פתוח ובהיר 

 כשמים ומאיר כאש.

חמשת המקצבים  שורשיה של הסדנה זו נעוצים בתחומי הטיפול בתנועה, מוסיקה וקול, תנועה אותנטית,

 ואנליזה קבוצתית.

 
 משתתפים ותחל ביום ב' . 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 תבקשים לבוא בבגדים נוחים לתנועה. משתתפי הסדנא מ  **
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 " אינטגרטיבית מעגלית בנשימה סדנה –" הפקעות את לפרום" . 72 

 

   ותנועה מונחה דמיון בשילוב אינטגרטיבית מעגלית בנשימה בכירה מטפלת  MS ,  BSW - , יובל מירבגב' 

   ,בתנועה בטיפול שני ותואר סוציאלית בעבודה ראשון תואר בעלת                                                  

 , קליניקה פרטית.   טיפוליות וקבוצות סדנאות מנחה                                                  

 

 חבלים ועל גבו אחצה נהר,  -" אם אמצא קצה חוט כזה, אני אשזור ממנו גשר            

 שאיני זוכר את שמו, אולי נהר השכחה.              

 מה בעבר השני, מה מצפה אני למצוא בעבר השני ?              

 מכאן אני רואה שיחים, פרחים צומחים באדמה חולית,              

 ברחמה ותלתה על מיטתי.  יו ברקמה שאמי עשתה לי בעודנכמ             

 מטעמים של עין הרע אינני מקווה ששם מעבר לנהר אתחבר שוב אל החלק הנפרד ממני,              

 אולי מפני שהחוטים, אשר בהם נתפסתי עד היום, התקשו בי והפכו פקעות כבושות בתוך עצמן "              

 ) קצה חוט / אריה סיוון (                                                                                                         

 

 מסוימות תפיסות יונקים. גדלים אנו בה הסביבה י"ע במודע ושלא במודע מודרכים אנו נולדים שאנו מרגע

 ואמונות עמדות עם לעולם ויוצאים, אחרים משמעותיים ומטפלים הורינו של בעיקר, סביבנו המציאות של

, עיבוד עברו שלא אירועים. שונות והתנסויות אירועים חווים אנו חיינו במהלך. תפיסות אותן סביב

 אנו בו האופן על משפיעים, מודע לא ובאופן" כלואה אנרגיה"כ  הגוף בתוך עמוק לחיות ממשיכים

 . שונים למצבים ומגיבים בחיינו מתנהלים

 ההדחקה במנגנוני פעיל חלק  לוקחת הנשימה. והפיזית הנפשית בבריאותנו וחיוני חשוב תפקיד מהלנשי

 כמו, אלו מנגנונים. שרירים ובמתח נשימה עצירת/בהגבלת מלווה רגשית הדחקה פעולת כל. הנפש של

 רימתז את המגבילים ואוטומטים כרונים למנגנונים השנים במרוצת הופכים, הרגשיים ההגנה מנגנוני

 . רבדיה כל על האדם של החופשית החיים

 בלתי חבויים ולנושאים" האישי סיפור"ל להיכנס כדי גופנפש בחיבור שימוש עושה הנשימה עבודת

  בתהליך.  מעגלית נשימה הנקראת ורציפה אינטנסיבית בטכניקה נושמים אנו הנשימה בעבודת.פתורים

 ומודחקים חסומים לתכנים מאפשרת זו עוצמה. יהואנרג חמצן של עוצמתית זרימה בגוף נוצרת הזה

 ותבניות מדפוסי האדם את משחרר התהליך.  ריפוי של תהליך ולעבור לשחררם המודע אל לעלות

 החופשית הטבעית הנשימה את לעצמו להחזיר לו ומסייע, השנים במשך שסיגל המוגבלות הנשימה

,  משליטה מרפים אנו לתהליך בהתמסרות. םובריאי מלאים חיים לחיות לו המאפשרת, והמלאה העמוקה

, בחדשות והחלפתן ישנות ואמונות תפיסות ושינוי המחשבה שיקום ומאפשרים והמקובע המוכר, מהישן

           .                                                                                                           והתפתחות צמיחה המאפשרות

 בין ואינטגרציה גשר יוצר ובכך והרגשי השכלי הגופני למישור זמנית בו מתייחס מעגלית בנשימה הטיפול

אנו יכולים לחולל שינוי במצבינו  ,. מאחר שהיחסים בין הנשימה לנפש הם הדדייםהשונים המימדים

 שלנו.  הרגשי על ידי שינוי מודע של דפוס הנשימה

 בהן השונות בדרכים נתבונן. והרגשית הפיסית ברמה בחיינו הנשימה של תהמשמעו את נבחן בסדנה

 את לשחרר ובאפשרות הנשימה בעבודת נתנסה. חיינו על וההשפעות, הדחקה כמנגנון משמשת הנשימה

                                       .                                                        רגשיות וחסימות, מיושנים חשיבה דפוסי, אמונות אותן

(, התפתחות מעכבות אמונות על בדגש) מודעות ולא מוטבעות אמונות לזהות שונות בדרכים נעסוק בנוסף

 בבחירה חלק לוקחות הן בה הדרך ועל, וכמטפלים אדם כבני דמותינו עיצוב על שלהן ההשפעה את נבחן

 .בתוכו ובהתנהלות במקצוע

,  וכמטפלים אדם כבני, נפש-גוף עבודת דרך עצמם תוך אל להתבונן בה המשתתפים תא מזמינה הסדנה

 חייו סיפור של" הפקעות את פרום"ל, עצמו תוך אל להעמיק המטופל את להוביל מנת על כלים ולקבל

 .     בריאים והתפתחות מצמיחה לעבר קדימה ולצעוד

, מודרך דמיון(, הולותרופית נשימה, ליתמעג נשימה) שונות נשימה בטכניקות עבודה משלבת הסדנה

.                                                                                                     שונים התנסות ותרגילי, תנועה, מדיטציה

 .והמשתתפים המנחים של, ובטוח  מכיל תומך במרחב ומתנהל אישי הינו התהליך

 .וכרית נוח בלבוש להצטייד נא. מזרונים על מתנהלת הסדנה
                                                                                                                                                                                                                        

 משתתפים ותחל ביום ב' . 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 תבקשים לבוא בבגדים נוחים. משתתפי הסדנא מ  **



 " כי האדם כמו עץ השדה ". 82

 
 מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול בתנועה,  -גב' קרני ישי, מ.א.

 ונגיאנית,שנות לימוד במכון הישראלי לפסיכולוגיה י 2סיימה                               

 מרצה ומדריכה בתוכניות להכשרת מטפלים במכללות, דוד ילין,  קרית אונו.                               

  שנים עם אוכלוסיות מגוונות בתחום בריאות הנפש והחינוך,  22יסיון של נ                              

 . קליניקה פרטית, ,"דימיון פעיל"מנחת סדנאות חלומות ו                              

                                              

אישיים  מתאר את הלא מודע  כמקור לעושר נפשי. הלא מודע מכיל בתוכו מאגר של דימוייםיונג 

וקולקטיביים כאחד שהם אלה שמפעילים אותנו ומשפיעים על הקשר שלנו עם עצמנו ועם הסובב אותנו. 

שלנו לזהות, להכיר, להפיח בהם חיים ולקבל אותם כחלק מאיתנו, ביכולת זו טמון הפוטנציאל  היכולת

 להתפתחות ושינוי. 

 

בסדנה זו דימוי העץ ישמש כנקודת מוצא המאפשרת לדימויים המגבשים את זהותנו האישית והמקצועית 

נועה, קול, דרמה, ציור לעלות מנבכי הנפש. נפיח חיים בדימויים באמצעות הערוצים היצירתיים: ת

 וכתיבה. נזהה את שורשיהם ונאפשר לגזע להצמיח ענפים, עלים ופרחים חדשים.

 נשים דגש מיוחד על הגוף והתנועה כמשקפים ומנווטים את הנפש.

 

 משתתפים ותחל ביום ב' . 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 תבקשים לבוא בבגדים נוחים. משתתפי הסדנא מ  **
 

 

 ביבליותרפיה סדנת - "(השדה עץ האדם כי" )"והתחדשות התפתחות, הצמיח על". 92

 מטפלת בהבעה ויצירה )ביבליותרפיה(, מטפלת במרפאת "הנוטרים" רעננה ובקליניקה   -, מ.א. פרי ריבהגב' 

 יכאון, ניסיון רב בטיפול בהפרעות חרדה ודעם  פרטית בילדים, מתבגרים ומבוגרים                                  

 ,בהפרעות אכילה, בטראומה ודיסוציאציה                                  

 מרצה ומנחה סדנאות, קורסים והשתלמויות לאנשי מקצוע מתחום הטיפול,                                   

 רשומה,  חברה בט.ד.י )טראומה ודיסוציאציה ישראל(. מדריכה                                  

                        מחברת הספר "מעשה ביצירה" בהוצאת מודן.                                  

 

 אוניברסאלי סמל הוא בזמן ובו, האדם של פנימי למסע אפשרי סמל הוא במיתולוגיה רהגיבו של מסעו

 זה בהקשר מרכזיים גייםמיתולו סמלים הינם" העץ"ו" הדרך" .עצמי וגילוי התפתחות, שינוי של 

 . רבים ושירים סיפורים, אגדות, במיתוסים חשוב תפקיד וממלאים

 

  של והמקצועיים האישיים וההתפתחות בצמיחה ויצירתית חווייתית התבוננות תאפשר הסדנא

 יצירתית כתיבה, ומדיטציות פעיל דמיון של טכניקות, ושירים סיפורים עם מפגש באמצעות המשתתפים

 . הטבע מן וחומרים יצירה חומרי של רחב מגוון באמצעות ויצירה טיביתואינטואי

 במשמעויות ולדון, האישיים וההתבוננות היצירה בתהליכי הקבוצה את לשתף יוזמנו המשתתפים

 .אלה תהליכים של והאישיות האוניברסליות

 

 משתתפים ותחל ביום ב' . 12 -הסדנה מיועדת ל     *

 

 



  – ינום הוא הזולת" אל התיקון באמצעות "פני האחר"ההתפתחות מ"הגיה. " 30

                                                                                                 טיפולי תיאטרון פלייבק                                             

  
 אביב, -קליניקה פרטית בתל -יך פסיכולוג קליני מדר -מר רונן קובלסקי, מ.א., 

 מתמחה במכון לאנליזה קבוצתית,                                     
 ,  מייסד ומנהל שותף של המכון הישראלי לתיאטרון פלייבק טיפולי                                    
 הקים את "קבוצת התיאטרון הגדה  ,שונים שיחק, כותב ומביים בתיאטרונים                                    
 ,גרמני "דור שלישי-אביב ואת פרויקט התיאטרון הישראלי-השמאלית", תל                                    
 , האירופאי לבמאים צעירים ARENAזכה בפרס                                     
   ומרצה בתכנית ויניקוט, במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, נתניה, מדריך                                     
 ,חי-המכללה האקדמית תל –תרפיה -ובמכון ללימודי דרמה                                    
 .1111עוסק ביישומים טיפוליים וקהילתיים של תיאטרון פלייבק משנת                                     

 
 

 מוסמכת וזוגית מטפלת בדרמה ומדריכה מוסמכת, מטפלת משפחתית  – .M.A ברקוביץ-ית אילןגב' פז
 ,ת"א ,מכון ת.ל.מ.פרטית, קליניקה                                             
  ,1111עוסקת בתיאטרון פלייבק הופעתי וטיפולי משנת                                             

 מנחה ומשחקת, (, 2002הקימה את קבוצת תיאטרון הפלייבק "מראות" )                                            
  –תרפיה -מלמדת במכון ללימודי דרמה, בכנסים וימי עיון רביםמנחה                                             
 נתניה.  חי ומכללה לחברה ואומנויות -האקדמית תלהמכללה                                             

 

את עיקרי משנתו לגבי היחס בין האדם לבין  מציג ז'אן פול סארטר( 1422במחזהו "בדלתיים סגורות" )

זולתו. לדידו, כל מערכת יחסים מגבילה את הביטוי האותנטי והחופשי של האדם. זאת מתוך הפער ואי 

בין האני לבין האחר. לפי סארטר, אחרותו של האחר היא הגיהינום  ההבנה שהוא אינהרנטי לכל תקשורת

האיום שמייצג האחר על העצמי  –של האני. ניתן לראות בתיאור זה קושי בסיסי המאפיין מטופלים רבים 

האותנטי שלהם גורם לקושי בהפנמה, להגבלת היכולות לאמפתיה, לחמלה ואף להבנה בסיסית של האחר 

רה התפתחותית. דבר זה מעצים ומועצם על ידי תהליכים של פיצול והשלכה ובסופו של דבר לעצי

(. לתהליכים אלו יש אף השלכות הרסניות ביותר Klein, 1935פרנואידית )-האופייניים לפוזיציה הסכיזו

ברמה הקבוצתית, החברתית והפוליטית. לעומת סארטר מעמיד לוינס את המונח "פני האחר" במרכז 

   רס כי כל התפתחות, נפשית מוסרית וחשיבתית, אפשרית אך ורק באמצעות חשיפה משנתו. לוינס גו

ל"פני האחר", יכולת עמידה בפער בין האני לבין האחר ובמצוקה הנובעת מפער זה, ניסיון מתמשך 

להפחית הפיכה אשלייתית של האחר לדומה אלי ובסופו של דבר התפתחות ותיקון של העצמי באמצעות 

(. ניתן לראות בתיאורו של לוינס את השאיפה הדפרסיבית לתיקון ולהתפתחות Levinas, 1948האחר )

 (.1420באמצעות הפנמה על ההתמודדות שהוא מזמן עם פיתוי להשלכה ועם התסכול הכרוך בו )קליין, 

מעבדים סיפורים  חברי קבוצה בה היא שיטת טיפול דינמית מתפתחת תיאטרון הפלייבק הטיפולי

רמת הפרט, (. שיטת טיפול זו מתייחסת בו זמנית לFox, 1994) פרוביזציה תיאטרוניתמחייהם לאימ

הקבוצה והקהילה. ברמת הפרט יוצר תיאטרון הפלייבק הטיפולי מרחב פוטנציאלי משחקי 

דבר המאפשר ביטוי סימבולי של  –סביב הסיפור והתכנים התוך נפשיים הגלומים בו אינטרסובייקטיבי 

בצורה אפשרית יותר לעיכול מתוכה ועיבוד שלהם  לתוך האינטראקציה מודחקים תכנים תוך נפשיים

      ולהפנמה מחדש. העבודה הקבוצתית המתמשכת מאפשרת בירור מעמיק של יחסי ההעברה ומערכות

במישור האישי אינטרסובייקטיבי הרחבה של מרחב מעבר יצירה ויחסי האובייקט המתקיימות בקבוצה, 

חוויות מתקנות של אמפתיה והפנמה מחדש. במסגרת תהליך העבודה עוברים חברי  והקבוצתי והעצמת

הקבוצה שוב ושוב בין מצב בו ניתנת להם ההזדמנות "לשחק את האחר", לבחון ולתרגל את החוויה 

לעשות שימוש באחר  –והיכולת להתבונן על המציאות מנקודת ראותו, לבין "לתת לאחר לשחק אותי" 

 טיבת ההסתכלות של העצמי. תהליך זה מספק לחברי הקבוצה אימון מתמשך לשם הרחבת פרספק

באמפתיה ובהבנה של האחר ועמידה על הסיפוק, הקשיים בעבודה בתוך המרחב האינטר סובייקטיבי, 

   כל זאת מתוך פעולה דרמטית, אלתור ומשחק.  (.Brown, 1994) והשאיפה לתיקון הכרוכים בכך

הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק תהליכים של גיבוש ולכידות קבוצתית  בנוסף לכך מגבירה העבודה

הלא מודע הקבוצתי. ברמה ו ומאפשר הבהרה ועיבוד מעמיקים ויצירתיים של מטריקס ההשלכות הקבוצתי

הקהילתית והחברתית מאפשר תיאטרון הפלייבק הטיפולי העצמה של קולות מוחלשים ומושתקים, גילוי 

 סים הקהילתית והאצת תהליכי פתרון קונפליקטים.ועיבוד של מערכת המיתו



במהלך הסדנא נתנסה ונבחן את ההשפעה של העיסוק בתיאטרון פלייבק על התהליך הנפשי האישי 

והקבוצתי. נעשה זאת דרך הקשבה לסיפורים מחיינו ומחיי האחרים והפיכתם להתרחשות תיאטרונית. 

וגיות שונות כשיקוף ופירוש לשפה תיאטרונית ואת נבחן את האופן בו ניתן לתרגם התערבויות פסיכול

ההשפעה שיש לשימוש בשפה התיאטרונית על התהליך הטיפולי. דגש מיוחד ינתן למיקומה של החוויה 

 המתקנת כתוכן בתוך ההחזרה התיאטרונית וכתהליך מתמשך באינטראקציה הקבוצתית.

 ביבליוגרפיה:
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 . אחה"צ' בל ביום חימהסדנה תת *

 "קשיים ביחסי אהבה" .31

 סיכולוג קליני מדריך, מנהל היחידה הקלינית לטיפול בסטודנטים, פ - מר חיים קפלן, מ.א. 
       -תחומי הוראה -התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אוניברסיטת חיפה                                  

 "עולמו הפנימי של המטפל", "פסיכותרפיה עם פציינטים גבוליים",                                  
 ."קשיים ביחסי אהבה", קליניקה פרטית                                 

 
 אוניברסיטת חיפה,   -פסיכולוגית קלינית מדריכה, היחידה לטיפול קליני בסטודנטים  -ן ד"ר פולינה ווקסמ

 .קליניקה פרטית, בוגרת התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת חיפה                              
 

 הצורך בקשר ובאינטימיות משמעותי בחיינו. 

                                                  מספיק. אך בוודאות לא אולי הכרחי, , ה מימד יחיד ביחסיםאינטימיות  אינ

זוגיות סביב בחירת אובייקט, ודילמות  יש מצוקות קשות הנובעות מהנושאים הללורבים למטופלים 

                                                                       יחסים זוגיים. בסדנא יהיה הציר העיקרי  שמירה על יחסים מספקים.ו

                         ? מה למדנו מן ההתנסויות שלנו ביחסים זוגיים  ? מהי הדינמיקה של בחירת אובייקט

 ? מעכב פוטנציאל ליחסים קרוביםאו מה מאפשר אינטימיות נו ? כיצד אנו מושפעים מן הזוגיות של הורי

 . שאלות מגוונות המעסיקות את כולנואלה  ? מה מאפשר שמירה על יחסים מספקים לאורך זמן

 .המשתתפים יוזמנו לשתף מניסיונם האישי בתחום של יחסים זוגייםו הסדנא תהיה התנסותית חווייתית

ד נועדה לעוד, הקריאה המשותפת בטקסטים מן התיאטרון הקלאסי והמודרני, מן השירה והספרות היפה

מן האופן הסובייקטיבי בו כל אחד  את המשתתפים לבטא את עצמם, את הסובייקטיביות של קריאתם.

 .קורא טקסטים אלה נוכל לקשר בין המקום הפרטי והאישי לבין ההקשר האנושי הרחב

 . אחה"צ' בל ביום חיתתוהתנסותית חווייתית מיועדת לכולם הסדנה  *

 



 " ציאליסטיתאקזיסטנ קולנוע סדנת -ההיעדר " .32

 ,(והפקה בימוי) בקולנוע שני תואר, מוסמך מדריך, קליני פסיכולוג - מ.א., רוזנבאום ראלישמר 
  מנחי להכשרת בתכנית" קבוצות להנחיית אקזיסטנציאלית גישה" מלמד                                        

  קולנוע" ו" אקזיסטנציאלית פסיכותרפיה, "חיפה טתבאוניברסי קבוצות                                        
  בסמינר" אקזיסטנציאלי וטיפול ליעוץ תכנית"ב" ואקזיסטנציאליזם                                        
 ,"אהבה" בפנימית ונוער בילדים וטיפול קבוצות על הדרכה, הקיבוצים                                        

 .פרטית קליניקה, אקזיסטנציאלית בגישה  ומטפל קבוצות מנחה                                        

                                    .שלנו החיים ולדרך לכמיהות, לגעגועים בסיס  ומהווה בחיינו שולט ההיעדר

 ,הלכנו לא בהן דרכים ,ינומחי נעדרים או שנעדרו אנשים ,המטופל ואצל המטפל אצל, בטיפול נעדר מה

 ,מהם להשתחרר לנו שקשה הדרך לאורך ומקומות קשרים ,הזמן ,לנו יהיה לא או, בדרך שאיבדנו מה כל

, קפקא של הסיפורים, דורות מדורי ובמשפחתנו בנו החבויים הנסתרים והמשקעים המשאלות, החלומות

wish you were here אלה כל עם לעשות רוצים היינו המ    ...ועוד, פלויד הפינק של   ?                                                                      

 ? מהם להשתחרר, אליהם להתגעגע, עליהם להתאבל, אותם לתפוס, אותם להשיג לנסות

 רודפים אנו כמה עד, שיש ממה מרוצים אנו כמה עד, שיש במה גם לעסוק אותנו מביא בהיעדר העיסוק

 ...אחרינו רודף הוא כמה עד, ההיעדר אחרי

 ...היש את להכיל לנו קשה ולפעמים האין את להכיל לנו קשה לפעמים 

    השפעתו את, ההיעדר שפת את ולהבין להתקרב נסהחווה וננ ותיעודיים עלילתיים בסרטים יהיצפ דרך

 .שלנו והעתיד ההווה רהעב על  השפעתו ואת, שלנו החיים דרך ועל לנו שיש מה על, הטיפולים על

 אחה"צ.' בל ביום חיתתוחווייתית מיועדת לכולם הסדנה  *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        מ'המרחב הבטוח' למרחב הפתוח. - " לפגוש את האתגר " .33

 
 מרכז לטיפול  –מרכז 'מרחבים'  מייסד ומנהל שותף של פסיכולוג קליני מומחה, -מר יונתן רייפן, מ.א. 

 פסיכולוגי רב מערכתי במרחבי החיים, הכולל צוות טיפולי רב מקצועי המתמקד                                 
 בטיפול במשפחות החוות מצבי משבר קיצוניים ומהווים חלופה לאשפוזים                                 

 ' ת"א,  פסיכיאטרים והשמות חוץ ביתיות, בוגר התוכנית להנחיית קבוצות באונ                                
 קליניקה פרטית, אוהב משחק, נגינה ומה שביניהם.                                

                     
 לצוותים,ופיתוח אירגוני  ולמידה התנסותית לצוותי חירום ODT מנחה של סדנאות -מר נני הנמן, מ.א. 

  מנהל תוכנית מנהיגות באזור הצפון של קרן רוטשילד. בעבר,                            
 חיפה, אוניברסיטת מנהל בכיר בעמותת 'אתגרים',בוגר התוכנית להנחיית קבוצות ב                            
 .אוהב טבע ובעיקר לטפס על סלעים ועצים                            

 

 

להסיר את  התנסות במשחק, במגע ובאתגר,  דרך אנו מזמינים אתכם לבוא ולהתנסות במרחבים חדשים

  'החליפות המקצועיות', להתקרב אל עצמנו ולהתחבר לחלקים הילדיים והאותנטיים שלנו.

 כולנו מכירים היטב את 'המרחב הבטוח' של חדר הטיפול, המאפשר לנו ביסוס של קשר טיפולי משמעותי

אך האם אנו מעיזים גם לאתגר את עצמנו  ,עם המטופלים שלנו ועבודה בתוך סטינג יציב, מוגן ומוכר

ולבדוק את היכולת שלנו להתנסות ולחוות גם מרחבים נוספים, פחות מוכרים ואולי גם פחות בטוחים 

 ? עבורנו, שבהם ניתן להמשיך ולגדול ולבדוק קצוות חדשים של היכולות שלנו

 

 כבסיס לעבודתנו הקבוצתית.  Adventure Therapy -במושג ה  תמשבסדנא נש

התנהגותית אפקטיבית ומבוססת על תפיסה  –מתבססת על יסודות של הבנה קוגניטיבית  גישה זו

(. challengeהומניסטית ואקסיסטנציאליסטית. המטרה הינה לאפשר למידה ושינוי דרך התנסות באתגר )

רוי להתמודדות. מכאן גם נגזרת המשמעות העמוקה והחשובה יותר אנו מתייחסים אל אתגר כאל גי

 הרצון להתמודד.  –. מה שהופך קושי לאתגר הוא הבחירה 'to challenge' של

תחילתה בהתנסות חווייתית ורגשית  –הלמידה ההתנסותית המושכלת משלבת את שתי דרכי הלמידה 

שהינו מושג שפותח על ידי  Contract full value אנו מתבססים על בעיבוד החוויה. -והמשכה 

, לפיו על קבוצת למידה חווייתית ללמוד להעריך את השונות, ההעדפות  Advenure  project מנחי

והחוזקות של חבריה, כמו את הקבוצה כמכלול. המטרה היא להכיר באופן מלא את כל אחד מחברי 

  ם.הקבוצה עם הניסיון, הידע והכישורים שהוא/היא מביאים עמ

 

במסגרת הסדנא נתנסה בפעילויות משחקיות שיערכו בתוך חדר המפגש ומחוצה לו )סביבת חדר המפגש 

 בשילוב עם עבודה קבוצתית תהליכית.  בתוך הקיבוץ(

 

המשתתפים מוזמנים להיות נוכחים ושותפים ללמידה ברמה הפיזית והמנטאלית, "בגוף, בראש וברוח". 

יצירת אווירה חיובית, מהנה  –מעורבות אינטלקטואלית וברוח  –השתתפות פעילה, בראש  –בגוף 

 ופתוחה.

 

 במתחם הכנס. תתקייםו פתוחה לכולם ,הסדנא אינה דורשת יכולות פיזיות    *

 תתחיל ביום שני אחה"צ.הסדנא   **

 

 

 

 

 

 

 
    



 " ":  'תרפיה קשובת טבע'Present Therapy" -"סדנת הכרות עם גישת ה " .34 

 
  פסיכולוג קליני מומחה, מטפל פרטני ומנחה קבוצות, - .רק, מ.אמר אסי שו

 שנה,  11הטיפול עם הטבע ומתרגל תנועה ומדיטציה מזה  חוקר ומפתח את תחום                              
 ים, בתחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים, ב"טבע ומהות" ובקליניקה פרטית בילד מטפל                              
 .בבני נוער, במבוגרים ובזוגות                              

 
 מטפל בתנועה, מנחה קבוצות,  - מר רוביק אוסובסקי, מ.א.

 מטפל עם הטבע וממקימי ביה"ס למחול ה"קבוצה ביפו",                                        
 ומדריך במשרד החינוך, ב"טבע ומהות" ובקליניקה פרטית, עובד כמטפל                                        
 אימפרוביזציה וקונטא. -עוסק בריקוד ובהוראה של תנועה                                        

 
 

PRESENT THERAPY    ה את המפגש בין האדם עם הטבע ישהיא גישה טיפולית אינטגרטיבית, המדג

 הגישה מעודדת תשומת לב לשלוש מערכות יחסים: של האדם עם עצמו,הפנימי והחיצוני ברגע ההווה. 

של האדם עם זולתו ושל האדם עם סביבתו. לשם כך היא יוצרת שילוב ייחודי בין תבונת הגוף לבין 

 ערוצים לא מילוליים המאפשרים לתכנים לא מודעים להיחשף ב "כאן ועכשיו ".  

  

         בודהיסטית, הפסיכולוגיה ה  ,פסיכולוגיה-האקו הגישה מושתתת על היסודות התיאורטיים של

  האקומי,  )כמו דינמית וטכניקות ממוקדות הווההפסיכולוגיה ה ומנויות,הטיפול באמנויות הטיפול

  .SE)-פוקוסינג, גשטאלט ו

 

שילוב הטבע כשותף לתהליך הטיפולי, הבנת מורכבותה של הסיטואציה הטיפולית הדינמית וביסוסה 

הרגשית, הקוגניטיבית מסגרת טיפולית התומכת בתמורות עמוקות ברמה  יםחומלת יוצר כחותנו של

תוך דיאלוג מתמיד עם גישות טיפול רבות המתקיימות בעולם ומתרקמת תפתחת הגישה מוההתנהגותית. 

                                     שונים.  בין אנשי טיפול מתחומים תוך שיתוף פעולה במרכז "טבע ומהות"

 .הארץ רחבי ומבוגרים בכל הגישה מיושמת כיום עם ילדים, בני נוער

 

 הסדנה תכלול התנסויות מחוץ לחדר, בטבע הסמוך, כולל כניסה לתוך מי הכנרת הרדודים. 

היא תתבסס על תהליכים חווייתיים המתרחשים כאן ועכשיו ותנוע בין התנסויות בקבוצה, ביחידים, 

 בזוגות ובשלשות. 

 הסדנה תדגים את האופן בו ניתן ליישם את הגישה עם מטופלים גם בתוך החדר ולא רק בטבע ותציג 

 את ארבעת מרכיבי הגישה: סטינג, נוכחות, קשר בינאישי וקשר עם הטבע. 

המשתתפים יתנסו בנתיבים שונים היוצרים מפגש עם הרגע הזה בטיפול ובחיים בכלל דרך  ,כמו כן

 ומוזיקה.תנועה, יצירה, משחק 

 

 תתחיל ביום שני אחה"צ.הסדנא       *

 ציוד נדרש: כובע, ביגוד נוח למים, תיק גב קטן מים.**    

 . באחריות ביטוחית של המשתתפים מעבר לשטח המלוןהפעילות  –***  לידיעתכם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 טופס הרשמה לכנס השנתי של הפסיכולוגים הקליניים
       12.6.2014עד      9.6.2014במלון  "נוף גנוסר"  

 לכבוד

  02-6731471טל. משרד:       93393ירושלים   ,  43רח' קורא הדורות  ,  חברת "גל כנסים"

  i-doron@zahav.net.ilדוא"ל:      050-5449779  -עידן ,  050 – 5207050  -טל. נייד: גל 
  WWW.GAL-CONVENTIONS.CO.IL:       "אתר הכנס של "גל כנסיםלהרשמה גם ב

 https://www.facebook.com/Psy.Klinim  דף הפייסבוק של הכנס:  -למידע 
  

 _____________________שם פרטי__________________________      שם משפחה
 _________כתובת דואר אלקטרוני________________________@______________

 _______________________________________________________     בת ומיקוד וכת
  )להודעות ואישור הרשמה(  05   -:__________טלפון נייד 0_-_______________טלפון :

 ______________________________________________________    מקום עבודה
 _______________________טלפון     _____________ ___________ כתובת בעבודה

 
 )לסמן בעיגול( : מדריך/כה / בהסמכה להדרכה / מומחה/ית / מתמחה    :מעמד מקצועי 

   2013מומחה/ית צעיר/ה שעבר/ה את הבחינה  במועד חורף                                                      
 וגים הקליניים בישראל: __ כן       __ לא    )נא לסמן(אני חבר/ה  באיגוד הפסיכול

 
 אבקש לרשום אותי לסדנא המועדפת עלי )ניתן להתייעץ( לפי סדר עדיפויות:

 ____________________________________________ * בקשות מיוחדות:

 _______________________________שם המנחה/ים _____מס' . סדנא  1
 
                 _______________________________שם המנחה/ים  _____ ' מס . סדנה2
 
 __ שם המנחה/ים __________________________________מס'  . סדנא 3
 
 _              ______________________________שם המנחה/ים  _____ מס'  . סדנא4
 ( השותפים לחדרנא לציין שמות  )עם    מעוניין/ת להיות בחדר   
1     ...................................................................................................................... .                                                                                                     
2........... .                  ......................................................... .................................................                                 
3............................................................................................... ........................ 

 לצורכי שיבוץ לסדנאות והשיבוץ בחדרים למי שאין להם שותפים לסדר נא לציין מין: ז / נ 
 

 .נא לציין את בחירתך ולחשב  את הסכום הכולל פרטי התשלום:

 :נא לסמן( ..................אדם בחדר זוגי/לשלושה/לארבעה/ליחיד ) במלון/בפונדק  ₪.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 /(ה חבר/ה האיגוד )"העמותה"(          ) .............. תוספות: פסיכולוג/ית שאינו₪+ 
 

 :אני מעוניין/ת בהסעה ממקום: הסעות )₪+................ (   .................................... 
 

 המחאות  עבור הכנס השנתי לפקודת "גל כנסים"  //  למוטב בלבד,   3רצ"ב 
 .      8/7,  8,6,  8/5ש"ח. לתאריכים :  על סך כולל של .................... 

 לאיגוד או לגל כנסים. בצ'ק נפרד נא לשלוח בעת ההרשמה   –תשלום לאיגוד 
 

  :בבקשות מיוחדות ניתן לפנות

   salzyossi@gmail.com       :דוא"ל  054 – 5321570:   ליוסי זלץ

     efratiav@013.net.il     :דוא"ל   050– 7567129לאבי אפרתי:  
 mastai@biu.013.co.il   :דוא"ל   052-4552478לדינה מסתאי: 

 
 קבלות ואישורי השתתפות יינתנו למשתתפים בסיום הכנס.

 יש החזר וניתן להוריד טפסים דרך האינטרנט. –ן " ידע " לחברים בקר
 

http://www.gal-conventions.co.il/
mailto:salzyossi@gmail.com
mailto:efratiav@013.net.il
mailto:mastai@biu.013.co.il


 


