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| הכנס ה-26 של האגודה הישראלית להפנוזההיפנו 2015

מלון ”רימונים חוף התמרים“ בעכו
יתקיים בימים: חמישי עד מוצ“ש ב- 14.5.15-16.5.15

טראנס-פורמציות
שילוב היפנוזה בשיטות טיפול שונות כמחולל השינוי



חברי האגודה ואורחים יקרים!
חוף  “רימונים  במלון  יתקיים  אשר  להיפנוזה,  הישראלית  האגודה  של  השנתי  לכנס  להזמינכם  שמחים  אנו 

התמרים” בעכו, מיום חמישי 14.5.15 עד מוצ”ש 16.5.15.

רישיון  בעלי  היפנוט,  ללימודי  מוכר  קורס  בוגרי  שהנם  המורשים  מהמקצועות  מקצוע  לאנשי  מיועד  הכנס 

להיפנוט או מומחים ותיקים.

זהו הכנס ה-26 במספר שלנו. הוותיקים מביננו ודאי מכירים וזוכרים את האווירה המיוחדת של כנסי “היפנו”, 

זאת  חוו  שטרם  הצעירים,  והמחשמלת.  המלהיבה  החברתית  האווירה  ואת  הגבוהה  המקצועית  הרמה  את 

מוזמנים למפגש מרתק בן שלושה ימים, הנפרש על פני סוף שבוע ארוך, וכולל סדנאות מקצועיות הניתנות 

על ידי הטובים והמובילים מבין אנשי המקצוע בארץ, הרצאות מרחיבות אופקים וכמובן - התכנית החברתית-

תרבותית )שעליה אין צורך להרחיב ולדבר(. 

זו הזדמנות להיפגש, להתעדכן, להכיר, ללמוד ולחוות. בכנס האגודה האירופאית להיפנוזה שהתקיים אשתקד 

מהארץ  המשתתפים  רוב  של  ההתרשמות  מישראל.  ומכובדת  גדולה  משלחת  השתתפה  איטליה,  בסורנטו, 

)שחלקם היו מבין המרצים ומנחי הסדנאות בכנס( כמו גם התרשמותם של חברי האיגוד האירופאי - הייתה 

שיש לנו סיבות טובות לחוש גאווה. רמתנו המקצועית בלטה מאוד וההווי החברתי “משך” עניין רב. כנס היפנו 

2015 יביא לידי ביטוי מלא את הפוטנציאל האדיר הטמון בנו כקבוצה מקצועית, ואתם מוזמנים לקחת חלק 

בתהליך.

ננהיג כמה חידושים בנוהלי הרישום: הרישום לסדנאות יעשה באמצעות ממשק מיוחד שנבנה לצורך  השנה 

כך, ויאפשר שקיפות מלאה ומעקב אחר השיבוץ לסדנאות. סדנאות שיתמלאו ייסגרו לרישום )אחד מהלקחים 

מהכנסים בשנים עברו היה שיש להגביל את כמות המשתתפים בסדנאות על מנת שתתאפשר עבודה יעילה(. 

משמעות הדבר היא שיש יתרון למקדימים להירשם, על כן – מהרו והבטיחו מקומכם בסדנאות המבוקשות.

ולהשתתף  נגשו לבחינת ההסמכה, להקדים הגעתם  נוסף: השנה נאפשר לתלמידי הפנוט אשר טרם  חידוש 

בסדנת הכנה לקראת הבחינה, כך שיכלתם להשתתף בסדנאות ובאירועי הכנס לא תפגע. הבוחרים במסלול זה 

מתבקשים להכין את המקרה או המקרים לבחינה ולהביאו עמם לסדנא. יש לציין את רצונכם להשתתף בסדנא 

זו בנפרד )מספר המקומות מוגבל והעלות הנוספת - מינימלית(. 

שתוכלו  מקווים  ואנו  שונות”,  טיפול  שיטות  בשילוב  היפנוזה  “טראנס-פורמציה:  יהיה  השנה  הכנס  נושא 

למצוא את התמהיל המתאים לכם מבין עשרים הסדנאות המוצעות. 

                                                                                  מצפים לראותכם,

                                                                                   ד”ר אודי בונשטיין 

יו”ר האגודה הישראלית להיפנוזה
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האירוח
המלון בו נתארח, מלון “רימונים חוף התמרים”, הינו יותר club מאשר מלון רגיל. המלון שוכן לחופה של 

העיר עכו, מצפון לו – העיר העתיקה על חומותיה, מדרום – חיפה והרי הכרמל. כל חדרי המלון ללא יוצא 

מן הכלל פונים לים. למלון שתי ברכות גדולות האחת חיצונית והשנייה פנימית. לספורטאים שבינינו - 

ישנם מגרשי כדורגל וכדור סל. למלון צמוד ספא גדול המכיל סאונה יבשה, סאונה רטובה, מגרש סקווש 

והכניסה   01:00 השעה  ועד   6:00 משעה  פתוחים  המקורה  והבריכה  הספא  ומאובזר.  ענקי  כושר  וחדר 

חופשית לאורחי המלון, הכניסה לספא לבאי הכנס, תלווה בהנחה.

האירוח במלון הנו על בסיס פנסיון מלא, בחדרים זוגיים. כל משתתף יתבקש לציין בטופס הרשמה את 

שם שותפו לחדר.

במידה ויתאפשר הדבר, ניתן יהיה, בתוספת תשלום, ללון בחדר ליחיד.

נציין כי ‘רימונים’, הבעלים החדשים, שידרגו בשנה האחרונה את כל חדרי המלון וכעת נשאר רק להירשם 

ולבחור בסדנאות הרצויות!

מבנה הכנס
המאפשר  מיוחד  מסלול  פתחנו  זאת,  לעשות  והמעוניינים  הרישוי,  לבחינת  נגשו  טרם  אשר  לחברים 

להגיע ביום חמישי בבוקר, להשתתף בסדנת הכנה לקראת הבחינה, ליהנות מארוחת צהריים )אופציונלי( 

ולהשתלב בתכנית הכנס הרגילה. במידת הצורך, ובהתאם לביקוש, נשקול פתיחתן של קבוצות הדרכה 

נוספות במקביל.

הכנס עצמו יתחיל מיום חמישי בצהריים, ויכלול הרצאות מליאה, הדגמות חיות, ישיבת המליאה וטכס 

חלוקת פרסי האגודה. בימים שישי ושבת יוכלו המשתתפים לבחור שלוש סדנאות מבין שפע עשיר של 

מעל 20 סדנאות מוצעות: שתי סדנאות לימודיות קצרות עם דגש דידקטי )כ-4 שעות אורכן( ביום שישי 

בבוקר וביום שישי אחה”צ, וסדנא ארוכה עם דגש התנסותי )כ- 7 שעות אורכה( במהלך כל יום השבת 

)בוקר ואחה”צ(.

הערב  ארוחת  השנה  יצטרפו  הקודמים  “היפנו”  כנסי  את  המאפיינת  המיוחדת  החברתית  האווירה  אל 

החגיגית ביומו הראשון של הכנס ממנה נמשיך לתכנית החברתית-אומנותית המפתיעה והמהנה, וביומו 

השני של הכנס, לאחר ארוחת קבלת השבת החגיגית, תכנית מפתיעה ומשעשעת ומסיבת ריקודים סוערת 

בסיומה. 

לחברינו הדתיים: 

נציין שההרצאות והסדנאות הדידקטיות ביום שישי מסתיימות כולן בטרם כניסת השבת.
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מזג אוויר
תקופה זו של השנה בעכו היא נוחה ביותר לנופש על הים. למלון חוף ים פרטי ומועדון בריאות גדול 

ומומלץ לכן להצטייד בבגדי ספורט ובציוד שיאפשר שהות בים ובבריכה.

הועדה המארגנת היפנו-2015
ד”ר אודי בונשטיין, ד”ר יעקב עזרא, ד”ר שריקה גלברד, ד”ר רונית הלפרין,  

ד”ר יוסי אדיר, כרמית אריאלי-כגן וד”ר איתן אברמוביץ.

שיט ביאכטת הפאר ‘מניאנה’

המעוניינים בהרפתקה יוצאת דופן, מוזמנים לעלות על סיפונה 

שתפליג  ויוקרתית,  מפנקת  מפרש  יאכטת   - המניאנה  של 

מהמרינה בעכו ללב ים, ליטול פסק זמן בטרם הכנס, וליהנות 

מחוויה ייחודית ומהפנטת שתספק חומר רב לבניית סוגסטיות 

עתידיות. 

של  המרהיב  הנוף  מול  כשעתיים,  של  להפלגה  מהנמל  נצא 

ההפלגה  עם  המנצנץ.  הכרמל  ורכס  העתיקה  העיר  חומות 

יימזג יין אל הכוסות, ותוכלו ליהנות מאירוח חופשי של בירות 

גליליות  גורמה  גבינות  בארוחת  שילוו  איכותיים,  ויין  בוטיק 

הארוחה  את  וסלטים,  העונה  ירקות  מטבלים  לחמים,  בליווי 

הזמן  זה  עכשיו  ועונתיים.  מתוקים  קינוחים  במגש  נסיים 

לשלווה ושקט. רק אתם, הים, הרוח והיין.

בסיום ההפלגה נחזור לכיוון מפרץ עכו ונטיל עוגן בלב המפרץ, 

ממנעמי  ליהנות  הזמן  זה  העתיקה.  העיר  חומות  מול  אל 

המניאנה, להסב בסיפוני המניאנה, בקוקפיט המרווח או בסלון, 

לב ליבה של המניאנה.

מגוונים.  מים  משעשועי  וליהנות  המים  אל  לגלוש  אף  ניתן 

מגבות ומקלחת חמה יחכו לכם עם יציאתכם מן המים.

אורך הפעילות כ- 3-4 שעות. מתאים ל-8-12 משתתפים.

על המעוניינים באפשרות זו לסמנה בעת ההרשמה. 
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‘מאנינה’.  הפאר  ביאכטת  שיט  למעוניינים: 
השיט כולל ארוחה ושתיה.

תוכנית הכנס

יום חמישי 14.5.15

סדנת הכנה לבחינה )מיועד לבוגרי ובוגרות הקורס הבסיסי, שבידיהם/ן מקרה כתוב לבחינה או 

הנמצאים/ות לקראת כתיבתו(.

מפגש ֵרעים, התכנסות וקבלת חדרים13:00-15:00

מפגש המליאה

ד”ר אודי בונשטיין, פתיחת הכנס - על סזורות, טרנספורציות 15:00-15:30
וטראנס-פורמציות                  

מר יוסי מאירסון, ארבעה מודלים מרכזיים לשילוב ההיפנוזה 15:30-16:00
בטיפול

16:00-16:30 Embedded Selfhypnosis :ד”ר קלאודיה טאן, גרמניה
)ההרצאה באנגלית(

הפסקת קפה ועוגה16:30-16:45

ד”ר נגה  נברו )רובינשטיין(, תהליכים היפנוטיים “משגעים” 16:45-17:30
במשפחות “סמפטומטיות”

הדגמות חיות + דיון בהשתתפות הקהל17:30-18:00

טכס הענקת פרסי האגודה18:00-18:10

אסיפה כללית, דו”ח שנתי והצבעות18:10-18:40

הפסקה18:40-19:30

ארוחת ערב19:30-21:00

מופע בידור21:30

סדנת הכנה לבחינה10:30-13:30

ארוחת צהריים 13:30-14:30

למשתתפי סדנת ההכנה 

לבחינה )אופציונלי(.

ולהוראה  למחקר  להיפנוט,  מורשה  קליני,  פסיכולוג  הוא  בונשטיין  ד”ר 
מדעית של היפנוזה; יו”ר האגודה הישראלית להיפנוזה

ולהוראה  למחקר  להיפנוט,  מורשה  קליני,  פסיכולוג  הוא  מאירסון  מר 
מדעית של היפנוזה

ד”ר טאן היא רופאת שיניים והיפנותרפיסטית

ד”ר נברו היא פסיכולוגית, מדריכה בכירה בטיפול משפחתי וזוגי, מייסדת-
שותפה, מנכ”ל ומנהלת מקצועית של מכון שינוי
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ארוחת בוקר7:00-9:00

סדנאות מקבוצה א’9:00-13:00

ארוחת צהריים13:00-14:00

סדנאות מקבוצה ב’14:00-18:00

מנוחה18:00-19:30

קבלת שבת וארוחת ערב19:30-21:00

ערב חברתי ומסיבת ריקודים21:00

ארוחת בוקר8:00-9:00

סדנאות מקבוצה ג’9:00-13:00

ארוחת צהריים13:00-14:00

מנוחה14:00-15:00

המשך סדנאות ג’15:00-18:00

סיום הכנס באולם המליאה וחלוקת תעודות18:00-18:20

קוקטייל שקיעה חגיגי ופרידה18:20

יום שישי 15.5.15

יום שבת 16.5.15
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סדנאות לבחירה היפנו 2015

הסדנאות בכל קבוצה מסודרות לפי סדר א-ב של שם המשפחה של המנחה

בוגרי הקורס הבסיסי להיפנוזה המעוניינים לגשת לבחינת הרישוי מוזמנים להכין את המקרה לבחינה, 

לנסח שאלות ולהשתתף בסדנא מקדימה )בהנחיית ד”ר גולן,  שהנו מורה מנוסה, מדריך ובוחן(. הסדנא 

וסימולציות. על מנת להבטיח רמת  יתאפשרו הדרכות, הדגמות  נושאי הבחינה העיקריים.  על  תעבור 

לימוד נאותה – תוגבל כמות המשתתפים. במידת הצורך ועל פי הביקוש, תפתח קבוצה  נוספת במקביל. 

ד”ר גולן הוא מורה מנוסה, מדריך ובוחן.

מטרת הסדנה המיועדת למהפנטים מכל מקצוע וותק - להדגים ולהכשיר אנשי היפנוזה בשימוש בשיטת 

התניה היפנוטית מהירה וייחודית אשר פותחה על ידי מנחה הסדנה – שיטת HOC. במהלך הסדנה נדגים 

ונתרגל, באופן פרטני וקבוצתי, שיטת הפקה והעמקה של טראנס היפנוטי, המבוססת על התניה מהירה 

בעזרת חוש הריח, המפעילה ספקטרום רחב של תגובות סנסטתיות יצירתיות ובונה תשתית לעבודה 

טיפולית היפנוטית בקליניקה ולצורך היפנוזה עצמית.   

ד”ר גבי גולן

פסיכולוג קליני ורפואי בכיר, מורשה להיפנוט ולהוראה מדעית של היפנוזה.

ד”ר איתן אברמוביץ

פקולטה  מרצה,  “הדסה”,  והיפנו-אנליזה,  רפואית  היפנוזה  מרכז  מנהל  פסיכיאטר, 

לרפואה, אוניברסיטה העברית, ירושלים, מורשה להיפנוט, למחקר ולהוראה מדעית של 

היפנוזה.

HOC – Hypno – Olfaction Conditioning: סודות של ריח הטראנס סדנא 1:

חמישי בוקר )פרה-כנס(

סדנאות קצרות – יום שישי בבוקר )קבוצה א’(
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במהלך הטיפול ההיפנוטי אנו נתקלים לעיתים קרובות בקושי כיצד לסייע למטופל: כיצד לסייע למטופל 

אשר סובל מסימפטום אשר הנו “עמיד” בפני שינוי, כיצד לסייע למטופל להתגבר על התנגדותו -  חרדתו 

מכניסה למצב היפנוטי, כיצד למצוא את הסוגסטיה המתאימה למטופל ולבעייתו המיוחדת וכיצד לבנות 

את הסוגסטיות הטיפוליות המתאימות למטופל עם מאפייניו המיוחדים.  קשיים אלו מתגלים  הן כאשר 

משתמשים בהיפנוזה וסוגסטיות פורמאליות, והן כאשר אנו משתמשים בסוגסטיות עקיפות.

הסדנא תעסוק בנושאים אלה ותנסה לסייע למשתתפים להבין את האספקטים של היצירתיות, ולפתח 

זאת בצד  כל  - אשר עשויה לאפשר להם להשיג את מטרותיהם.  היצירתיות בשימושי ההיפנוזה  את 

לימוד והבנת המגבלות והקשיים אשר יצירתיות עלולה לעורר.   

הסדנא פתוחה לכל בעלי המקצועות השונים, אולם מיועדת אך ורק לאלו אשר הנם חסרי ניסיון, בעלי 

ניסיון מועט, ניסיון בינוני,  רב או רב מאוד.

ד”ר גבי גולן

פסיכולוג קליני ורפואי בכיר, מורשה להיפנוט ולהוראה מדעית של היפנוזה.

יצירטיוט בהיפנוזה סדנא 2:

רוב המטפלים בהיפנוזה משתמשים במספר מצומם של אינדוקציות בדרך כלל אינדוקציה אחת. ישנה 

חשיבות רבה ללימוד אינדוקציות נוספות וזאת על מנת להתאים את ההיפנוזה למטופל ולא למגבלות 

המהפנט.

בסדנא יילמדו שיטות אינדוקציה מגוונות, יהיו הדגמות ותרגילים. הסדנא מיועדת הן למתחילים והן 

לוותיקים מהמקצועות השונים.

ד”ר ג’אן מרק דוד

רופא שיניים מורשה להיפנוט, למחקר ולהוראה מדעית של היפנוזה.

אינדוקציות ייחודיות סדנא 3:
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Tai Chi Chuan is one of the most popular forms of inner martial arts in China. Soft flowing 

movements full of expressiveness are used to train mindfulness and concentration. They 

stimulate the developing of inner energy )Qi or Chi( and harmonize body, mind and soul. 

Practicing Tai Chi is highly effective for health and in combat. It teaches us how to defend 

ourselves against the opponent by using their muscle power instead of ours, thereby 

saving our own energy resources. Now, Hypno Tai Chi is the ultimate experience of adding 

hypnosis to the learning and practice of Tai Chi. Some of the effects are: accelerating 

the activation of Qi, enhancing performance, increasing fun and motivation. After a brief 

introduction of the main principles in Tai Chi as well as a few preliminary exercises the 

participants will be given a hypnotic trance with the purpose of bundling conscious and 

subconscious resources and skills and applying them to the upcoming training. We will 

exercise a special form of Tai Chi - the Chen Style - which is the origin of all other Tai Chi 

forms that developed throughout time. We will conclude with a second hypnotic trance 

to consolidate the learnings on a subconscious level and to enable their conversion in 

everyday life situations. For this workshop it is recommendable to wear loose-fitting 

comfortable clothing and light sport shoes with a thin sole. 

https://www.youtube.com/watch?v=YqC_JoN1Dbo 

Dr. Claudia Tan

Dentist, hyponotherapist )Stuttgart/Germany(.

Hypno Tai Chi סדנא 5:

*הסדנא תתקיים באנגלית

הסדנה מיועדת לכל מי שמטפל בכאב או מתעתד לטפל בו.

במהלך הסדנה נתייחס להיבטים פיזיולוגיים ונפשיים של הכאב והכלים ההיפנוטיים לטיפול בהם.

ויוריקה דלנו

פסיכולוגית קלינית, מורשית 

לטיפול ולהוראה מדעית של 

היפנוזה.

ד”ר דורית גמוס רופאה

המרכז הרפואי ע”י שיבא. 

מורשית לטיפול ולהוראה 

מדעית של היפנוזה.

סדנה לטיפול אינטגרטיבי בכאב סדנא 4:
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במהלך הסדנא יודגם שילוב כלים היפנוטיים וכלים רפואיים או פסיכותרפויתיים בגישה ביו-פסיכו-

חוויה  האבחון.  בשלבי  כולל  טיפולי,  שלב  בכל  להוסיף  שניתן  היפנוטיות,  בשיטות  מדובר  סוציאלית. 

אישית של חברי הסדנא בשימוש בכלים ההיפנוטיים  והתנסות כמטופל ומטפל. המשתתפים בסדנא 

ירכשו כלים מתאימים לטיפול בהפרעות קו-מורבידיות  המופיעות בתגובות רגשיות ופיזיות כגון: חרדה, 

PTSD, כאב, הפרעות שינה, תפקוד מיני ודכאון, וכן הכנה להתערבות רפואית כולל ניתוח ובהתערבות 

בתחום השיניים.

קהל היעד: רופאים ופסיכולוגיים קליניים ורפואיים.

הסדנא תתמקד בתרומתה של ההיפנוזה לתשוקה לחיים ולטיפוח החוסן הנפשי, החוזקות, המשאבים 

והתקווה בקרב המתמודדות עם סרטן השד. 

לצורך  ההיפנוזה  שילוב  ידי  על  החיים  ותכלית  התקווה, משמעות  התשוקה,  טיפוח  הסדנא:  תכני  בין 

טיפוח איכות החיים. יתורגלו טכניקות בהיפנוזה שהוכחו כאפקטיביות ב-BCS. חשיבותה של הסדנא 

בהגברת הוויסות הרגשי ובהעצמת המתמודדת.

קהל יעד:  הסדנא בעלת אופי התנסותי ומעשי ומיועדת לפסיכולוגים ולרופאים.

אריה מישקין

מטפל  היפנוזה;  של  מדעית  ולהוראה  להיפנוט  מורשה  בכיר,  ורפואי  קליני  פסיכולוג 

קו- בהפרעות  לטיפול  מרפאה  מייסד  ירושלים;  פרטית  זוגי; מרפאה  לטיפול  מוסמך 

מורבידיות.

ד”ר חסינטו ענבר

ולהוראה מדעית של  וזוגי, מורשה להיפנוט  פסיכולוג קליני, מטפל ומדריך משפחתי 

היפנוזה; פרקטיקה פרטית; מרצה באוניברסיטת בר אילן; משלב טיפוח החוסן הנפשי 

והצמיחה בעקבות משבר בטיפולים פרטניים וזוגיים.

שילוב כלים היפנוטיים בטיפולים רפואיים ופסיכותרפיים

היפנוזה, תשוקה וצמיחה בעקבות משבר עם מתמודדות בסרטן השד
])BCS( Breast Cancer Survivors[

סדנא 6:

סדנא 7:
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החיים שלנו ושל הפונים אלינו לטיפול רצופים בציפייה אין סופית לשינויים בחיים ובתפקוד. הקושי הוא 

לפרוץ דרך לשינוי. זה המקום בו אנו זקוקים למקור בלתי נדלה של רעיונות ויוזמות כדי לא להתייאש 

מהניסיונות השונים להשגת יעד זה. נעסוק בשלוב שתי גישות התערבות למטרה זו.

1. סטיב דה שזר )1985( - פתח את “טיפול ממוקד פתרון” ממנו ניקח את שאלת הנס.

2. דיוויד קופריידר )1987( - פתח את “חקר מוקיר” שיטה המושאלת מהתחום הארגוני ושואפת לחולל 

שינוי וצמיחה.

שתי הגישות ממוקדות ומתייחסות למיטב שבעבר והציפיות לעתיד במקום להתמקד בחקר הקשיים. 

הגישות יצירתיות  ויעילות ביותר לעידוד תהליכי התפתחות במוקדי קושי ותקיעות.

שלובן של גישות אלה במסגרת התערבות היפנוטרפוייטית מזניקה את הטיפול קדימה.

בסדנא נעסוק ביישום מודל זה בחיינו ובעבודתנו.

הסדנא מיועדת לפסיכולוגים ורופאים אשר אוהבים להמשיך ולהתחדש.

ד”ר ציפורה שני

לפסיכולוגיה  המחלקה  ברק;  בני  שפ”ח  מנהלת  בכירה  ורפואית  חינוכית  פסיכולוגית 

אוניברסיטת בר אילן; קליניקה פרטית. מורשית לטיפול ולהוראה מדעית של היפנוזה.

יצירתיות המטפל בהובלת שינוי סדנא 8:

סדנאות קצרות – יום שישי אחה”צ )קבוצה ב’(

הסדנא מיועדת לרופאים ופסיכולוגים המטפלים במי שמתמודד עם מחלה גופנית.

יילמדו אמצעים  היפנוטיים  לגיוס  כל המשאבים בנוסף לטיפול הביו-מדיקלי, כדי לפתוח את מניפת 

התודעה לכל רוחב היריעה של ההתמודדות- הגופנית, הנפשית והרוחנית. המשתתפים יתרגלו שימוש 

במילים, סיפורים יחסים  ומשמעות  ככלים היפנוטיים לשפר את האפקטיביות של הטיפול הרפואי ואת 

הרווחה של המטפל והמטופל כאחד.

ד”ר מירה אציל

פסיכולוגית קלינית ורפואית בכירה, מורשית להיפנוט; בעבר מרצה בבי”ס לרפואה על 

תקשורת אפקטיבית בין המטפל למטופל; מחברת הספר אינטליגנציה בריאותית )מודן 

.)2012

כלים היפנוטיים לפיתוח אינטליגנציה בריאותית סדנא 9:
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היופי הוא בעיני המתבונן, אי לכך טראנס עמוק יוכל לעזור לראות את החנון כעלם חמודות )יכול להיות 

שעבור חנונים מסוימים נזדקק לטראנס עמוק יותר(... אולם בסדנא הנוכחית נתמקד רק כיצד להפוך את 

היפה לחנון - משמע, נלמד לשפר יכולות למידה והתמודדות עם מבחנים:

רבים מהמטופלים שלנו )ולפעמים גם אנחנו( מתקשים בבחינות, בלמידה, וחווים חוסר ביטחון בהגיעם 

למבחן לו מייחסים משמעות רבה. אם זה מבחן בעל פה הלחץ לעתים גבוה עוד יותר.

בסדנא נלמד טכניקה של “חיזוק משאבים” עם EMDR לשיפור הביטחון העצמי להתמודדות עם מבחנים 

ועמידה מול קהל או בוחנים, נלמד לגייס יכולות חבויות בנו ויכולות נשכחות. נלמד גם טכניקות היפנוטיות 

לשיפור הריכוז והזיכרון לקראת מבחנים.

הסדנא מיועדת למטפלים המתמודדים עם סוגיות אלו וכן למטפלים המתקשים בעצמם ללמוד עקב 

)כגון הצגת מצגת לקהל או מתן  וכאלו העומדים לפני מבחן אמתי או אתגר  עומס או חוסר ביטחון 

הרצאה(.

מומלץ להגיע עם נושא לטיפול/ללימוד שלכם או של מטופל, עליו תוכלו לתרגל בסדנא.

כרמית אריאלי-כגן

ב-  מדריכה  להיפנוט,  מורשית  שמואל;  בגבעת  פרטית  קליניקה  קלינית,  פסיכולוגית 

.EMDR

כיצד יהפוך החנון ליפה? כיצד יהפוך היפה לחנון? סדנא 10:

הליכה,  היפנוזה,  בעזרת  הטבע:  של  התרפויטיים  המרכיבים  עם  הכרות  שתאפשר  חווייתית  סדנא 

ופעילויות מיוחדות שפותחו ע”י המנחה.

בסדנא יעשה שילוב מיוחד של  היפנוזה, המאפשר להעמיק את החיבור עם הטבע, ולחוותו ביתר עצמה. 

 הסדנא כרוכה בהליכה בקצב איטי, בשהייה בשטח במהלך היום כ- 4 שעות )הפסקת קפה בשטח(.

הסדנא מתבצעת במרחק כמה דקות נסיעה ממקום הכנס )כמו שפת הים(.

ד”ר ציון בן אלי

פסיכולוג חינוכי ורפואי בכיר, מדריך בטיפול משפחתי, מורשה להיפנוט.

היפנוזה בטיפול בטבע - מסע פיזי ורוחני לחיפוש דיוקן עצמנו בנחלים            
                              ובמישורי ההרים

סדנא 11:
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היפנוזה המתבצעת סימולטנית על ידי שני אנשים ויותר היא כלי מאד יעיל הן לצורך אינדוקציה והן 

המהפנטים   .Ego State Therapy של  בעקרונות  השאר,  בין  משתמשת,  היא  בטראנס.  עבודה  לצורך 

מחלקים ביניהם את ה-ego states שאליהם הם פונים, כאשר נוכחותם של אלה משוערת מתוך הסיפור 

והסימפטומים של המטופל. הטכניקה פועלת ב-3 מנגנונים: הצפה, בלבול והפתעה. ביחד הם מצליחים 

למוסס התנגדות. שימושים יידונו בקצרה בסדנא שתהיה בעיקרה חווייתית.

ד”ר סילבי גולדמן

מומחית לרפואה 

פנימית, מורשית 

להיפנוט ולהוראה 

מדעית של היפנוזה.

ד”ר דוד יואל

פסיכיאטר 

ופסיכואנליטיקאי, 

מורשה להיפנוט.

ד”ר יהודית הד

רופאה פנימית 

והמטולוגית, 

מורשית להיפנוט.

Multiple voice hypnosis – היפנוזה בכמה קולות סדנא 12:

כאב הינו חלק בלתי נפרד מחיינו ויש לו תפקיד חשוב להזהיר ולהגן עלינו, אך לעיתים הוא מיותר, מגביל 

יוצגו גישות  ויתורגלו שיטות היפנוטיות שונות לטיפול ושליטה בכאב בילדים.  יידונו  ומטריד. בסדנא 

לטיפול בכאב חריף, כאב הנגרם מפעולות חודרניות, וכן השגת שליטה בכאב חוזר או כרוני. בסדנא יוצגו 

.DANCING WITH PAIN קטעים מסרטיה של דר ליאורה קטנר כולל סרטה החדש

ונוער אך הכלים שימושיים גם בטיפול במבוגרים. מיועדת לרופאים,  הסדנא תתמקד בגישה לילדים 

רופאי שיניים ופסיכולוגים.

ד”ר שרגית גרינברג

מומחית ברפואת המשפחה ובטיפול פליאטיבי, מורשית להיפנוט ולהוראה מדעית של 

היפנוזה; הוספיס בית מכבי שרותי בריאות, המחלקה לרפואת המשפחה אוניברסיטת 

בן גוריון.

“ַאי וַדי” –היפנוזה לטיפול בכאב בילדים ונוער  סדנא 13:
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לשם  מודעים  לא  לתכנים  להגיע  כדי  ההיפנוטי  הטרנס  בתוך  השלכתיות  בטכניקות  נשתמש  בסדנא 

פתרון קונפליקטים והצפת זיכרונות מוקדמים.

המשתתפים יהפנטו אחד את השני מול הקבוצה כדי להגיע לסיפור דמוי חלום אותו ננתח ביחד.

הסדנה פתוחה לפסיכותרפיסטים בלבד )פסיכולוגים פסיכיאטרים(, כרוכה בחשיפה אישית ומוגבלת 

ל-15 משתתפים.

סדנא התנסותית ודידקטית לבעלי ניסיון. הצגה ותרגול של שיטת הגולה של Jordan Zarren כשיטת 

אינדוקציה והעמקה וכמבוא להיפנוזה עצמית ועבודה עצמית בהמשך. אנחנו נפתח את המונחים של  

Winnicott של חפץ מעבר ומרחב מעבר כדי ליראות אמצעי הפנמה של המסרים של המטפל, וקידומה 

.self-soothing של היכולת של

פרופ’ גיל זלצמן

של  ובפסיכיאטריה  כללית  בפסיכיאטריה  מומחה  גהה,  הנפש  לבריאות  המרכז  מנהל 

הילד והמתבגר, פסיכותרפיסט בוגר התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת”א, מורשה 

לטיפול ומחקר מדעי בהיפנוזה.

ד”ר שאול ליבנה

פסיכולוג קליני, מורשה להיפנוט ולהוראה מדעית של היפנוזה, קליניקה פרטית.

היפנואנאליזה- מסע אל הלא מודע לפסיכותרפיסטים

חפצי מעבר הדרך להפנמה: שיטת הגולה

סדנא 14:

סדנא 15:
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טכניקת המסך המפוצל בהיפנותרפיה )Split Screen Technique(, יעילה מאד במצבי תקיעות והתנגדות 

עם מטופלים גם עם בעיות רפואיות וגם עם בעיות נפשיות. 

יוצג מודל חדשני בפסיכותרפיה הנקרא:Dual-Dialectical Therapy  המשמש בסיס לעבודה ההיפנוטית 

המדגימים  להביא מקרים מעבודתם/ן  מוזמנים  והמשתתפים  יוצגו מקרים  המפוצל.  בטכניקת המסך 

מצבי תקיעות והתנגדות בטיפול היפנותרפי ופסיכותרפויטי.

הסדנא פתוחה לכל מטפל בהיפנוזה )פסיכולוגיה ורפואה(, שמצבי תקיעות והתנגדות מעניינים אותם/ן 

בהיפנותרפיה ובפסיכותרפיה.

ד”ר שאול נבון

קליניקה  בהיפנוזה;  מדעי  ולמחקר  להיפנוט  מורשה  מומחה-מדריך,  רפואי  פסיכולוג 

פרטית; מרצה באוניברסיטת תל אביב.

טובים השניים מן האחד: טכניקת המסך המפוצל בהיפנותרפיה במצבי               
                       תקיעות והתנגדות

סדנא 16:

יכול להיות בסיס להיווצרות סימפטומים גופנים, נפשיים, קוגניטיביים  ההבנה שהיפנוט עצמי שלילי 

והתנהגותיים, מהווה רציונל להיפנותרפיה. 

בסדנה תובאנה דוגמאות שונות )בין השאר, באמצעות סרטי וידיאו( הממחישות קונספציה זו.

ד”ר אלכס סולומונוביץ

נוירולוג, מורשה להיפנוט, למחקר ולהוראה מדעית של היפנוזה; מרפאה פרטית, לשעבר 

ניסיון  שנות   53  ,1989-2012 השנים  בין  וולפסון  חולים  בבית  להיפנוזה  יחידה  מנהל 

בהיפנוזה.

mini-trance -סימפטום כביטוי ל סדנא 17:
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סדנאות ארוכות – שבת בוקר ואחה”צ )קבוצה ג’(

ההיפנוזה היא נקודת המפגש בין הפילוסופיה המזרחית המתמקדת בעולם החוויתי הפנימי לבין תפיסת 

העולם המערבית המתמקדת בחשיבה הרציונלית. 

ולחוות את השילוב האפשרי בין הפסיכולוגיה המערבית )מצבי אגו, פסיכולוגיה  נוכל להבין  בסדנה  

לבין  פרנקל(  ויקטור  פי  על  משמעות  חיפוש   ,reframing מחדש  המשגה  הייחוס,  תיאוריית  חיובית, 

הפסיכולוגיה המזרחית )מיינדפולנס, מקור הסבל האנושי, קבלת המציאות והסימפטום, חיפוש משמעות 

החיים והייעוד האישי(. 

הסדנה מבקשת לחשוף את המשתתפים למפגש המרתק שבין מזרח ומערב, הן ברמת ההסבר התיאורטי 

והן ברמת החוויה וההתנסות האישית. הסדנה מתאימה לכולם שכן מעבר להבדלים בין המקצועות כולנו 

בני אדם.

ד”ר צחי ארנון

פסיכולוג קליני ורפואי. מורשה להיפנוט ולמחקר מדעי של היפנוזה; קליניקה פרטית, 

מרצה בכיר מומחה במכללת עמק יזרעאל, אחראי תחום גוף נפש בצוות רפואה משלימה 

במרכז הרפואי בני ציון, חיפה.

מפגש מזרח ומערב: היפנוזה בודהיסטית סדנא 18:
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ד”ר אודי בונשטיין

פסיכולוג קליני בכיר, מורשה להיפנוט, למחקר ולהוראה מדעית של היפנוזה; פסיכולוג 

מחבר  להיפנוזה;  הישראלית  האגודה  יו”ר  לגליל;  האוניברסיטאי  הרפואי  המרכז  ראשי, 

הספר ‘היפנוזה – דרכה של הנפש ליצור את הגוף’ )אונ’ חיפה וידיעות ספרים, 2014(.

ד”ר יוסי אדיר

ולהוראה מדעית של היפנוזה; פסיכולוג אחראי במכון  פסיכולוג קליני, מורשה להיפנוט 

ההמטו-אונקולוגי במרכז רפואי שיבא, תל השומר.

טראנס-פורמציות ומעברים: היפנוזה לזיהוי וטיפול בבעיות שמקורן בחיים 
                       התוך רחמיים וסביב הלידה

סדנא 19:

הפסיכולוגיה הפרה-נטלית )prenatal( והפרינטלית )perinatal( עוסקת בחיי הנפש של המטופל הבוגר 

 ,)fetus )הפיטוס,  בעובר  להיות קשור  יכול הדבר  נעוץ בשלב העוברות.  שמקור הפסיכופתולוגיה שלו 

בהגברת  חשיבות  הפרה-והפרינטלית  לפסיכולוגיה  ובלידה.  אם-עובר,  הגומלין  ביחסי  ההרה,  באישה 

הבנתנו את היחסים בין הגוף לנפש ובשיפור היכולת לאבחן אצל המטופל טראומות ראשוניות, ומכאן – 

להשליך על אופן הטיפול.

היפנוזה מהווה את אחד הכלים האפקטיביים לזיהוי וטיפול בבעיות מסוג זה. במהלך הסדנא נתנסה 

ונתרגל מגוון טכניקות היפנוטיות מתקדמות הרלוונטיות להן.

הערות: 

מיועד למי שנולדו ויש להם זיכרונות מהחוויה התוך רחמית ומהלידה או שאין להם זיכרונות זמינים 	 

ממנה 

יתרון לעוסקים בפסיכותרפיה 	 
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המבנה הקלאסי של הפגישה היפנוטית  לרוב כולל: הכנה, אינדוקציה, העמקה, עבודה טיפולית  ורא-

אורינטאציה לתפקוד ערני, תוך שימוש בסוגסטיות פוסט היפנוטיות. מילטון אריקסון פיתח טכניקות 

היפנוטיות חדישות, אשר העשירו את הרפרטואר הסוגסטיבי, הקלאסי, אך לא פחות חשוב הוא הציע 

גישה חדשה להבניית המפגש ההיפנוטי עם המטופל, תוך שבירת המבנה הקלאסי שתואר. בסדנה ילמדו 

אופנים ואופציות מתקדמות של שימוש  בהיפנוזה במהלך טיפול תוך  התנסות קבוצתית ואישית של 

המשתתפים בסדנה.

הסדנה היא תוצאה של אינטגרציה של הניסיון רב שנים של המנחה בשימוש בהיפנוזה בעבודה טיפולית 

יום יומית עם מטופלים שונים  במסגרות מגוונות ועם בעיות מגוונות.

יוסי מאירסון

פסיכולוג קליני מומחה, עמית הוראה באוניברסיטת תל אביב, היפנוקליניק - מרפאה 

ומכון ללימודי היפנוזה, מורשה לשימוש, מחקר והוראת ההיפנוזה.

ניהול מתקדם של הפגישה ההיפנוטית סדנא 20:

במשפחה  במשפחה.  מתחיל  היפנוטיים  במצבים  הראשוניות  וההתנסויות  התודעה  מצבי  לכל  המקור 

מתווכים ומווסתים תהליכים שונים  ש”נקראים” על ידינו בערוצים שונים במרחב המשפחתי. ההסתכלות 

נוספים  וכלים  ומערכתיים  אישיים  תהליכים  על  ומעמיק  שונה  מבט  נותנת  ההיפנוטית  מהפריזמה 

להתערבות בזוגיות ובמרחב המשפחתי. הסדנא תציג בדרך התנסותית- חווייתית סוגים של טכניקות 

והרמוניות במצבים בעלי השפעה עלינו, בסיפור המשפחתי האישי של משפחות שונות. יודגמו מספר 

מקרים והתערבויות טיפוליות ייחודיות.

אריה טבעון

פסיכולוג קליני מומחה, מטפל משפחתי וזוגי מוסמך, היפנו-תרפיסט, מנהל את מכון 

טבעון, באבן יהודה. מחבר ומפתח של “שיטת טבעון לנוכחות וסמכות שלמה”.

“משפחה מהפנטת ומשגעת”: היפנוזה בטיפול זוגי ומשפחתי סדנא 21:
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הסדנה תעסוק בשיטות טיפוליות המפעילות את פצלי האגו על מנת להקל על חרדות פוסט-טראומטיות 

המשתתפים  ופסיכיאטרים.  לפסיכולוגים  בעיקר  מיועדת  הסדנה  הרחוק.  העבר  או  הקרוב  העבר  מן 

מתבקשים להכין נושא שעליו רוצים לעבוד. ניתן להביא לסדנא גם מקרים להדרכה.

נצר דאי

ראש  היפנוזה;  של  מדעית  ולהוראה  להיפנוט  מורשה  מומחה-מדריך,  קליני  פסיכולוג 

מכון היל”ה ללימודי היפנוזה.

שימוש בפצלי אגו כדרך טיפול בטראומה סדנא 22:
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עלויות וסדרי הרשמה

למי שאינו חברלחבר אגודה*

יום אחד**לכל הכנסיום אחד**לכל הכנסתפוסה

1,695 2,430₪ 1,260₪ 1,945₪ ₪אדם בחדר זוגי

2,465 3,260₪ 1,995₪ 2,805₪ ₪יחיד בחדר

השתתפות ללא 
לינה***

₪ 1,185₪ 775₪ 1,655₪ 1,260

עלות 150 ₪. תוספת ארוחת צהריים: 100 ש”חקדם כנס

עלות 400 ₪ )המחיר כולל ארוחה ושתיה(שייט במניאנה

* חבר אגודה נחשב מי ששילם דמי חבר לשנת 2015. למי שעדין לא שילם: ניתן לשלם בצ’ק נפרד לפקודת 

“האגודה הישראלית להיפנוזה” על סך 350 ₪.

** יום אחד, נחשב מיום ה’ בצהרים עד צהרי יום ו’ או מצהרי יום ו’ עד תום הכנס.

*** השתתפות ללא לינה כוללת את הסדנאות, ארוחת ערב, והפעילות החברתית לימי הרישום.

התשלום לכנס יתבצע באחת הדרכים הבאות:
בשלושה חלקים שווים, בשלוש המחאות לתאריכים:       . 1

את ההמחאות יש לשלוח  המחאה ראשונה ל- 2.4.15 | המחאה שניה ל- 2.5.15 | המחאה שלישית ל- 2.6.15.  

לכתובת: “גל כנסים בע”מ”, רח’ קורא הדורות 43, ירושלים 93393, טלפון: 02-6731471.

2 .www.gal-conventions.co.il :בכרטיס אשראי, באתר המאובטח של הכנס

ההרשמה מסתימת בתאריך 25.4.15. רישום מאוחר יותר יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.

בחירת הסדנאות תעשה ישירות באתר הכנס: www.gal-conventions.co.il. מומלץ למהר ולהקדים הרשמתכם 

על מנת להבטיח מקומכם בסדנאות.

מדיניות ביטול ההרשמה: 
עד 15 יום לפני תחילת הכנס יזוכו דמי הרישום בניכוי 150 ₪.

מ- 14 יום לפני הכנס יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות.

פחות מ-48 שעות לפני הכנס לא יהיו החזרים כספיים.
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