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 "  הרס –ארס  –ארוס  "

 . יםאישי-ןוהבי יםהתוך נפשימיתוסים ומציאות במרחבים  -ונשיות  תוגבריעל 
                                                                                             

 קלאסיים ברוח תקופתם.  תרוח והוויה אנושישל כתמצית ניתן לקרוא מיתוסים העתיקים 

"תורת האדם" ב"תורת הנפש" ואישית ב-הדינמיקה התוך אישית והביןבתפיסות ובגישות של 

של מורכבות האנושית תדיינים בלאורך השנים  מ ובמגוון הגישות האנליטיות והפסיכודינמיות

ועוד וקפנות מקומן של האהבה, המשיכה, התשוקה, הת, אובייקטים וסובייקטים,  גבריות, נשיות

                                                                                                                                מציאות וחיים.  דינמיקה פנימית ובטיפול כמשקף בחיי אנשים ו

  אשה,וגבר יבים אלה של מוטמופיעים המוקדמת בספר בראשית בסיפור גן עדן בתרבות היהודית 

.                                               וצמיחת התודעה האנושיתועוד משפיעים על עשיה  כניעהו פיתוייצירה ויצר, 

 עץ הדעת.                      לטעום מלהתפתחות נחוץ ו מאפשר קיוםחיוני ועץ החיים מהסיפור עולה ש

אייהו ? אדם ... ?  )ה('אם כל חטא'. ו –כל חי' וגם כ'חיוויא' )נחש(  'אם-חווה )אמנו( מתוארת כ

דמותו של הנחש. מפגש דרמטי, יצרי, יוצר תנועה  –חיצוני ומופיע בדמות שלישית  –הפיתוי 

 רבה יותר. - פנימית ובינאישית ומחולל שינוי גדול, מקור ומקום לצמיחה וכאב גם יחד.  המורכבות 

גורם ממית ומחיה גם יחד.                                   –סורת היהודית לנחש הנחושת לימים הופך הנחש במ

הנחש מופיע כדמות מיתולוגית וכסמל פולחני.                   בהן כך גם בתרבויות העתיקות השונות 

 לסמל הרפואה.  לימים בכוחו להבריא והוא קשור לפריון, חיות וחוכמה ואף הפך 

 

 שש אלי אהבה" כתב פרויד ב"תרבות בלא נחת ומסות אחרות". אינו יצור נוח ו"האדם 

                    חשובות התדיינו עם תפיסות אלה בכתביהן ובעשייתן הקלינית.        פסיכואנליטיקאיות ותיאורטיקניות 

ושניות, נשיות, על עצמיות ונפרדות, על הצורך באהבה ובהכרה, על חגבריות, רבות נכתב על 

 ".   תשוקה נחווית תמיד בהקשר של יחסים ובמארג של יחסים"מיטשל כותב: . כניעה, תוקפנות ועוד

ב"כבלי האהבה" מתארת ג'סיקה בנג'מין בצורה נפלאה את הצורך האנושי העמוק ביחסים בהקשר 

יצר, ה, עונגהמקומם של לתוך התייחסות לשורשיהם ו ,יחסים בין המיניםההתוך אישי והבינאישי ו

 . בחיי הנפש ובחיינו כניעה ועודהציות, הסמכות, ה

  

  במיתוס ובמציאות. קום רבניתן מביניהם לבין עצמם ו נשיות וליחסים שבין גברים ונשים, לגבריות

מגע בין נשים וגברים בעולמם/ן האישי של בני האדם, אלים ואלות הגבריות ונשיות, הקשר ו

ספרו של אריך נוימן "אמור ופסיכה". שמתייחס למיתוס הקדום מתוארים בצורה נפלאה במובאים ו

משולש ימות מתחולל מאבק על קיום והכרה, עהסיפור והדרמה ו של לב. באפילאוסכפי שסופר בידי 

וגבר/ילד. דרך הדמויות המיתולוגיות מובאים לנו אספקטים, יחסים וקונפליקטים  בת אנוש, בין אלה

ברסליים בין אם )וונוס( ובן )ארוס או קופידון(, קנאה, ארסיות ונקמה אישיים גלויים וסמויים, אוני

אשה )ארוס ופסיכה(, -של אלה עוצמתית בצעירה )פסיכה(, יצר הסקרנות, יצריות ותשוקה בין גבר

קנאת אחיות וארסיותן, קשר והשפעה  של  אלות אחיות, געגוע,  אהבה, פגיעה וכאב, שקיעה 

)בת אנוש( מהווה פגיעה נרקיסיסטית קשה בראשונה )האלה האם(.                                   קיומה של השנייהואובדנות. 

 נשק האהבה, היצריות, התשוקה והעוצמה.     –זעמה מתעורר ועמו הצורך לנקום. הכלי 

            . , עונגהחשוך והנסתר מן העין שיצרו פסיכה וארוס הלילי והחשוך יש הנאה ,בגן העדן הלילי

 אך קנאה שמקורה בכניעה מתועלת לשנאה.  .באפלה שני אובייקטים אוהבים מאוחדים בתשוקה

 בזוגיות.  איחוד הקדושמול הצורך בסובייטיקטיביות זו נוגעת אולי בחשש מכניעה ומוות וה

 .יכולים להיות מלווים בתחושה של כניעה וויתור עצמילאחר/ת השלמה עם הקיים והתמסרות 

 , הפגיעה מתרחשת, הכאב נוכח, תחילתו של מסע הכרחי ומסוכן. מנורה ופגיוןק באפילה, אור נדל

המשימות הן הצד הגלוי של המסע, המפגש עם דמויות שונות, חלקן מאירות דרך ועם סכנות, חלקן 

אובייקטיביות וחלקן מעשה ידי אדם, מלווה במסע פנימי. זהו מסע, מגע וקשר עם אספקטים נשיים 

 אישית מורכבת ועמוקה בתוככי המינים וביניהם. -ם המשקפים הוויה ודינמיקה פנימית וביןוגבריי

 אך גם להארה.   ,פגיעה וכאב לשפוטנציאל קיים הכרה ביסודות הגבריים והנשיים ובעימות/ים ב

 .הוא תנאי בסיסי להתקיימות העצמיושינוי מצב ראשוני מוביל למסע וכמו בסיפור גן עדן המקראי 

 הסיפורים מתייחסים להמשך החיים, קיום והיווצרות חיים. בתם של ארוס ופסיכה שמה חדווה.  שני

 ההבטחה להמשך הקיום טומנת בחובה גם מסעות חדשים לא מוכרים. 

 

 



 ?  איך היינו מפרשים היום ברוח תקופתנו. ברוח תקופתו)ואחרים כמותו( ניתן לראות את הסיפור 

 

 ? אלה מופיעים אצלנו היום בחיינו, בטיפול ובהדרכה ממוקדי המודעותם מיתיים/קיומייאיך יסודות 

 

חשיפת אמת על המטופל נעשית תמיד יחד אתו ולמענו ... זו פעילות הכרוכה במעורבות הדדית, " 

 מפגש של נפש אחת ברעותה" )האנס לוואלד(.                                                       

 

 נו. כול גידול, הורים, סביבה, אנשים, דמויות מפתח, לטוב ולרע הם נחלת תורשה, בית

.                      ושל זולתנו בהתפתחות שלנו אנו נוגעים ב.., מגלים .., מודעים למורכבות הפנימית הרבה שלנו

יצרים, משאלות, תהליכים מודעים ולא מודעים, משימות, שאיפות כמוסות וגלויות, משפיעים 

 בהתפתחות האישית והמקצועית שלנו. ם, בדרכנו, עלינו בחיינו האישיים, ביחסי

   -נראה שאנחנו חיים במציאות בה הפוטנציאל לידע, הכרה, מודעות גדול יותר מאי פעם ובמקביל 

 אנחנו גם מודעים למורכבות הגדולה של העולם שמסביבנו ולמורכבות הרבה שלנו בני אדם וחווה.  

 במסע האישי/המקצועי נושא התקווה ? היכן, למי ומתי אנחנו מוותרים ? נכנעים ?  היכן אנחנו 

 מיהן הדמויות אותן אנחנו נושאים ולוקחים אתנו במסעות שלנו ? כיצד ובמי אנו בוחרים ומדוע ? 

 

 כיצד אלה באים לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו, בקשרים שיצרנו ואנחנו יוצרים, בזוגיות שלנו,

  חת ואחד מאתנו כאנשי מקצוע על רצף ההפתחות האישית והמקצועית שלנו ? בכל א

 בכנס שלנו. השנה אלה, מורכבותן והשפעתן נעסוק המקצועיות האישיות והבחוויות בכל אלה, 

במרחב הקבוצתי, בתוככי המפגשים, בתהליכים הקבוצתיים, בקבוצות החווייתיות, ההתנסותיות, 

חושך ובאור ובמרחב הפתוח ביניהן נאפשר לעצמנו, צעירים וותיקים, הלימודיות, בשיח ובמגע, ב

בעלי וותק ורוכשי הניסיון, להרחיב ולהעמיק את הבנתנו ולהמשיך ולגלות את המורכבות 

 והייחודיות שלנו ושל התחום והמקצוע בו בחרנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " על הכנס" 
 

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

מוזמנים לכנס כל מי שסיימו את חובות השמיעה לתואר השני ונרשמו בפנקס 
 הפסיכולוגים גם אם עדיין לא החלו בהתמחות, מתמחים, מומחים ומדריכים. 

 
 :על הסדנאות והמנחים

 
 קטגוריות ובמגוון גדול ורחב של גישות מקצועיות:  3 -יימנה בהסדנאות תתק

   
 חווייתיות. -א. סדנאות מילוליות

 לימוד משולב בהדרכה.  -חווייתיות -התנסותיות-ב. סדנאות עיוניות
 ג. סדנאות המשלבות מגוון אמצעים וכלים טיפוליים, דרכים ושיטות טיפוליות.

 
 תם של אנשי מקצוע ועמיתים מצוינים, כל הסדנאות הן פרי פיתוחם ובהנחיי

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

 כל אלה יוצרים פסיפס עשיר ומגוון של סדנאות. 
 

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

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

 קים יותר שבינינו. יש סדנאות שייבנו בהתאם לצורכיהם/ן של הוותי
 ניתן יהיה לייחד סדנאות למי שנמצאים בהסמכה להדרכה ולמדריכים. 
תהיה, כמו תמיד, אפשרות לסדנת עמיתים עם או ללא מנחה וזו מיועדת 

 לפסיכולוגים הראשיים, לאחראים על ההתמחות ולוותיקים שמעוניינים בה. 
 

 נה אלינו.נשמח להיענות, ככל יכולתנו, לכל בקשה מיוחדת שתופ
 

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

 שאלו אותנו, כתבו לנו וצרו אתנו קשר. 
 מלגות השתתפות יוענקו באופן דיסקרטי ובהתאם לקריטריונים.

 
 נתראה בגינוסר,             

 הוועדה המארגנת                       
 

 054 – 5321570נייד:      salzyossi@gmail.com לץ   יוסי ז-ניתן לפנות ל
                          

  
 

 ה'. -הכנס יתקיים בימים  ב' 
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 :האירוח
  "חדרים לשניים, לשלושה וכן חדרים ליחיד. –במלון "נוף גינוסר 

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

 ולארבעה וכן חדרים ליחיד. המתארחים בפונדק ייהנו מכל השירותים והארוחות של המלון.           

  בהתאם לבקשות מכם/ן ובמידת האפשר.  -החדרים ליחיד 

 יםמוזלמחירים מיוחדים ו -מתמחים ומסיימי התואר גם אם לא החלו התמחות:  שימו לב. 

  זכאים למחיר מתמחה2017המומחים הצעירים, שנבחנו במהלך . . 

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

 מחירון

 סוג החדר
אדם בחדר 

 זוגי
אדם בחדר 

 לשלושה
אדם בחדר 

 לארבעה
 בחדר  אדם 

 ליחיד

 פונדק
 מתמחה

2195 ₪ 2100 ₪ 1925 ₪ 2900 ₪ 

 פונדק
 מומחה/מדריך

2295 ₪ 2195 ₪ 1975 ₪ 2900 ₪ 

     

 מלון
 מתמחה

2450 ₪ 2300 ₪ * ------- 3300 ₪ 

 מלון
 מומחה/מדריך

2550 ₪ 
 

2400 ₪ * ------- 3300 ₪ 

     

השתתפות ללא 
 לינה 

 -מומחה 
 מדריך 

1795 

 מתמחה 
1695   

 חדרי המלון אינם מתאימים לשלושה אנשים. מומלץ להיות בחדרי הפונדק )וילאג'(  *
 

 פרטים על ההרשמה :

  180 –מתמחה   ₪ 300 –תשלום דמי חבר שנתיים לאיגוד )הותאמו(: מומחה/מדריך ₪ . 

 90 –מתמחה    ₪ 180 -: מומחה/מדריך  דמי חבר סמליים למשתתפי הכנס השנה ₪  . 

 חברי איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל )"העמותה"( או חברי  שאינם פסיכולוגים
  ₪ 250 -למומחה / מדריך  ו ₪ 350תוספת של   - 2018לשנת  שילמו שלאהאיגוד 

    למתמחה. 

   .)תשלום בכרטיסי אשראי דרך האינטרנט באתר הכנס של "גל כנסים" )רצוי לא בדואר 

  :35אשראי בעת ההרשמה בגובה עלות נוספת לתשלום באין לבקשתכם ₪ .   

 .בקשות, הנחות מיוחדות ומלגות, ניתן לפנות לוועדה המארגנת ובדיסקרטיות מלאה 

  על בסיס מקומות פנויים.  - 18.5.2018הרשמה מאוחרת לאחר 

  תודה. נא לשלם לאיגוד מראש לפני הכנס ובנפרד. –התשלום לאיגוד  
 : ביטול הרשמה והחזר כספי

 . ₪ 150 –4.5.18עד  ביטול הרשמה
 ממחיר הכנס. 25% -יחויב ב 4.5.18 - 20.5.18ביטול הרשמה בין  

 .לא יינתן החזר כספי - 20.5.18ביטול לאחר 
 במקרים מיוחדים נדון בנפרד.

 
 ": ההרשמה והתשלום בכרטיסי אשראי דרך אתר הכנס של החברה המארגנת  "גל כנסים

CONVENTIONS.CO.IL-WWW.GAL  

 https://www.facebook.com/Psy.Klinimדף הפייסבוק של הכנס: 

http://www.gal-conventions.co.il/
https://www.facebook.com/Psy.Klinim


 
 בישראל  )"העמותה"(: להצטרפות לאיגוד הפסיכולוגים הקליניים

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

 
 

  להלן פרטים לגבי הסדנאות:
  4)המועדפת ביותר( עד  1 -סדנאות בסדר עדיפות מ 4הנכם מתבקשים לציין. 
  :תינתן עדיפות. לא -אפשרויות שלא בתיאום אתנו   4 -למציינים פחות מ שימו לב 
 עדות מראש לבעלי ניסיון וותק שונים.                  רוב הסדנאות פתוחות לכולם. ישנן המיו

נוכל בהתאם  להרשמה ולבקשותיכם, לבנות סדנא/ות למתמחים ומומחים צעירים, 
 למומחים, למי שבתהליך הסמכה להדרכה וכן לוותיקים ולבכירים. 

   .פתיחת סדנה מותנית במספר הנרשמים. מספר המשתתפים בסדנה בתיאום עם המנחה 

 עדיפות למקדימים. מספר המקומות בכל סדנה מוגבל!  תינתן 

  בהתאם לשיקולים מקצועיים של המנחים והמארגנים. –השיבוץ לסדנאות 
  .שימו לב לתנאי ההשתתפות )מועדים, אמצעים( בסדנאות שונות 
    .השיבוץ יישלח למשתתפים בדוא"ל לפני הכנס ויפורסם על לוח המודעות במלון 
 עיוניות  יישלח לנרשמים לביתם כשבועיים לפני  -הלימודיות חומר קריאה בסדנאות

 הכנס.   

 נודיע   -, כולל לבקשות מיוחדות.  אם לא נוכל ציינו בקשותיכם ונשתדל להיענות
 למשתתף/ת.

  :או  054-5321570לבקשות מיוחדות ניתן לפנות ליוסי זלץsalzyossi@gmail.com  
      

 :פעילויות במרחב המשותף
 בנוסף לסדנאות מתוכננות הפעילויות הבאות:

 
 כל באי הכנס, משתתפים ומנחים, מוזמנים למפגש משותף.   21:00     4.6.18

 הפעילות תתפרסם.                                                       
      "הנרקוד?! "      22:30                 

 
  " את/ה ואני והרוח ..."    22:30      5.6.18

 .תביאו אתכם מצב רוח לשירה וכלי נגינה -לכל המעוניינים                               
  ריקודים אל תוך הלילה.  – " עוד נמשך הריקוד ...."                             

 
   יקודים אל תוך הלילה ".מעתה ועד ... מסיבת ר"     22:30   6.6.18

 
 * לבקשת מתמחים ומומחים צעירים ייתכן מפגש למעוניינים לגבי תהליכים בהכשרה. 

 
         :הסעות

   i-doron@zahav.net.ilניתן לברר מידע בחברת "גל כנסים": 
  ההסעות  מותנות במספר הנרשמים להסעה.

 
 

 הכנס מוכר ע"י קרן "ידע" במח"ר. *
 

 * אישורי השתתפות יינתנו למשתתפים ביום האחרון
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 רשימת הסדנאות
 הסדנאות בסדר אלפביתי לפי שמות המנחים( –)בכל קטגוריה 

 ) חלק מהסדנאות מיועדות לגילאים ולבעלי ניסיון מקצועי שונה (

 

 סדנאות וורבליות חווייתיות :א. 

 
 דינמיקה של אהבה, תשוקה, קנאה ותוקפנות. -"יחסי אחים"  -שוח .  גב' סמדר א1

 סדנה דינמית בגישת האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות )פוקס וביון(. 
 
 " אל גן העדן האבוד "  סדנת היפנוזה התייחסותית. .  ד"ר אודי בונשטיין 2
 
 וקדמים ":"היה היה פעם?  מפגשים חדשים עם זכרונות מ -.  מר שמואל ברוידא 3

 מוקדמים. קבוצה דינמית המשלבת טכניקת עבודה עם זיכרונות 
 
 מסע להתחברות לגבריות ולנשיות לארוס להרס ולארס". -"היפנוזה  -.  ד"ר גבי גולן 4

 .תרפיה בשילוב של היפנוזה פורמאלית ואריקסוניאנית-סדנת היפנו
 
   ות "."על החיים ועל המו -.  גב' מיה גזית וגב' ליאת אריאל 5

 סדנת דינמית בגישת האנליזה הקבוצתית.
 
 .סדנה חווייתית בטיפול מבוסס מנטאליזציה -.  ד"ר אילן דיאמנט וד"ר יואב ברושי  6
 
 "דלתות"  -.  גב' נגה דן גור ומר עופר דוברצקי  7

 סדנה דינאמית ברוח האנליזה הקבוצתית. 
 
וה'גברי' בפנטזיה, בזכרון ובמרחב על ה'נשי'  - .  מר אריאל הרטמן ומר אורי אלאור8

 האישי. 
 . אנליטית סדנה דינאמית

 
 "החלימה כזיווג בין היסוד הגברי והיסוד הנשי"  -.  גב' אילנה לנדי ומר נתנאל פרי 9

 סדנה דינמית עם עיבוד חלומות של הגישה הדינאמית והגישה היונגיאנית. 
                                                                                        

 "מיינדפולנס בסביבה דינמית". –. גב' אביטל ניתאי גולדברג וגב' חמוטל כהן 10
 סדנה דינמית המשלבת תרגול מיינדפולנס. 

  
 "שפת הרוך ושפת התשוקה". -. גב' אלה סטולפר  11

 סדנה באנליזה קבוצתית. 
 

 גברית אטרקטיבית: \מכות מקצועית נשית להיות ס - . מר עמי פרגו גופר 12
 .מרחב משחקי של חיות, חושניות ותשוקה למול רעילות, מרירות ושיממון"

  GROUP ANALYSIS-סובייקטיבית עם גישת ה-הסדנה בשילוב הגישה הדינמית האינטר
 

 )קיימת אפשרות גם למנחה (. סדנת חווייתית למומחים ומדריכים ללא מנחה 13
 

 

 

 

 

 



 :חווייתיות: לימוד משולב בהדרכה–התנסותיות  -אות עיוניותסדנ ב.
 

 .   "DBTחוויתית בטיפול   -"סדנה עיונית -. מר יוראי ברק וגב' מירב שפר 14
 
  חווייתיות. -סדנאות לימודיות. סדנה משולבת: 15
    דיאגנוסטי בשילוב טכניקות מדיטטיביות"-"הטיפול הטראנס –מיכאל זיו אור  ד"רא'.     

     הסדנה תתקיים ביום ג'. התנסותית.-סדנה לימודית
     ."קשיבות מודעת –סדנת מיינדפולנס "   -ב'. גב' כדיה מוזס     

 ה'. -חווייתית התנסותית במיינדפולנס. הסדנה תתקיים בימים ד' ו הסדנ
                                                                                                                                                     

 משפת התיאוריה לשפת המגע". -דינמית-חווייתית-: "סדנה לימודית. סדנה משולבת16
 הסדנה מורכבת מסדנה בת יום וחצי עם מר רועי סמנה ויומיים עם ד"ר אליס בר נס. 

 
 חווייתית ". -סדנה עיונית -קה ומיניות בחדר הטיפול " על ארוטי -א'. מר רועי סמנה     

 טיפוליות.  סדנת קריאה בחומרים תיאורטיים בשילוב עם תיאורי מקרה ווינייטות ודילמות          
 ג'.-הסדנה תתקיים בימים ב' ו                                         

 
 : כשלא מודע פגש לא מודע אחר" "מיסטיקה בפסיכואנליזה -ב'. ד"ר אליס בר נס     

 סדנת מפגש תיאורטי )אייגן, בולאס וגנט( וחווייתי עם החוויה בטיפול.                                          
 ה'. -ימים ד' ו הסדנה תתקיים                                        

 

 

 

 :ג.  סדנאות המשלבות שיטות ואמצעים טיפוליים
 

 "להאיר את האפילה"  -גב' מירב יובל  . 17
 סדנה המשלבת טכניקות נשימה שונות, תנועה, דמיון מודרך ותרגילי התנסות. 

 
 אדם ".-טבע-" ארוס וטנטוס ביחסי אדם  –.  מר ליאון נירנבלט ומר מיכאל בניטה 18

  חווייתית בטבע. -סדנה דינמית 
 
  -  . מר רונן קובלסקי וגב' פזית אילן ברקוביץ'19

מ"הגיהינום הוא הזולת" אל התפתחות באמצעות "פני האחר": סדנת תרפיה בתיאטרון 
          פלייבק

                                                                                      
   סדנת קולנוע אקסיסטנציאליסטית " –"אחים  –.  מר ישראל רוזנבאום 20

     אקסיסטנציאליסטית בשילוב קולנוע.  -ת סדנה דינמי
 

 :  21-"פנלופה ואודיסאוס במאה ה  -.  גב' איריס רילוב 21
יָבה הביתה".  "על מסעות נשיים ומסעות גבריים, היציאה לדרך והשִׁ
 סדנה חווייתית, דינמית ויצירתית בשילוב של גירויים טקסטואליים

   בשירה ובפרוזה ובתרגילים בכתיבה יוצרת. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 סדנאות וורבליות חווייתיות :א. 

 
 .דינמיקה של אהבה, תשוקה, קנאה ותוקפנות –"יחסי אחים  .  "1 

 
 פסיכולוגית קלינית, מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה    –גב' סמדר אשוח, מ.א.

מלמדת ומדריכה במסגרות  וצתית, קבוצת "אפק",קב בת זמננו, אנליטיקאית קבוצתית במכון הישראלי לאנליזה
 שונות. 

 

 לנו אחים, גם אם אין.  בין שיש אחים הם תמיד חלק מהעולם הפנימי שלנו,

  אחים הם האב טיפוס גם לחברים הכי טובים שלנו וגם לאויבים הכי גרועים שלנו בין עמיתים.

 

תיים. קיום אחים הינו מולד, פרה מושגי העולם הפנימי שלנו מלא דמויות אחים ידידותיים ולא ידידו

 , אם הם קיימים במציאות או רק מדומיינים. mind)במונחים של ביון(. אחים תמיד מיוצגים ב

 . הם חלק מחיי הרגש שלנו עם מקורות אנרגיה שלהם. הם אובייקט לרגשות תשוקה של אהבה ושנאה

 ותפות בעלות איכויות שונות. החוויה של לחיות עם אחים מאפשרת הזדמנויות לחוויות מש

אנחנו יכולים לעבור מלהיות התינוק להיות  -ניתנת הזדמנות לזהויות מרובות והרחבה של העולם הנפשי

סקסואליות שלנו דרך יחסים עם אחים ואחיות. האחים יוצרים קבוצה, -הגדול, אנו חושפים את הבי

במשחק יצירתי, בפנטזיות,  דידות, שותפים שותפים לציפיות ולהשלכות ההוריות, פרטנרים שמקטינים ב

 ביחסים אינטימיים ארוכים. הם הבסיס ליחסי חברות ויחסי אהבה. 

 . 

 , נתבונן כיצד יחסי האחים המודעים והלא מודעים, 'כאן ועכשיו'דרך התנסות וחקירה, ב הבסדנ

 ם. בין אם יש לנו אחים וגם אם לא, משתחזרים ומשפיעים על הקשרים שלנו עם אחרי

משתתפים מוזמנים לבדוק את הקשרים האחאיים והשפעתם על ההתפתחות והחוויות הרגשיות ה

  הראשוניות.

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

 התנהגות חזרתית. 

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

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

 

 )פוקס וביון(.  נעבוד בשילוב של שיטת האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות. ה* בסדנ

 מומחים ומדריכים. מתמחים, -מתאימה לקבוצה מעורבת רב דורית ה* הסדנ

 אחה"צ. ב'ם תתחיל ביו ה* הסדנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   סדנת היפנוזה התייחסותית –"  אל גן העדן האבוד.  " 2

 פסיכולוג קליני מדריך ופסיכולוג רפואי מומחה, מורשה לעיסוק, למחקר ולהוראה מדעית של  – ד"ר אודי בונשטיין
ראלית להיפנוזה, מחבר הספרים " היפנוזה היפנוזה; פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי האוניברסיטאי לגליל; יו"ר האגודה היש

 (.2011( ו"העין הפנימית" )2014דרכה של הנפש ליצור את הגוף ) –

  

זמני עם הזולת -סדנה חווייתית זו תאפשר התנסות במגוון כלים ומתודות היפנוטיות, תוך מפגש מקביל ובו

                                             ( השונים שבתוכנו.        ego-statesשמחוצה לנו ועם מצבי העצמי )

מצבי עצמי אלו כוללים חלקים ילדיים לצד חלקים בוגרים, חלקים נשיים לצד חלקים גבריים, חלקים 

יצירתיים לצד חלקים הרסניים, ועוד.                                                                                     

מרחפת הכמיהה לחזור אל גן העדן, אל המקום בו התחילו הדברים במין זיכרון של תום ורוך. תמיד 

המפגש )הפנימי והחיצוני( מאפשר, אך בו זמנית גם מאתגר חוויה זו.                                                  

ת החיים.                                      מפגש זה מביא עמו את היצר והיצירתיות, את התשוקה והרגשות העזים, א

בבוא העת מגיע גם הפיתוי. המפגש )הפנימי והחיצוני( מביא אתו גם את כאב ההכרה בחלקיות, 

 המאפשרת בתורה צמיחה והתפתחות.

היפנוזה הינה מתודה גמישה, בטוחה ומסקרנת המאפשרת מגע מוחשי באזורים העמוקים ביותר של 

שאינם מודעים לנו.                                                                                                החוויה, גם אלו

המהפנט והכלי שהוא -בעוד שהתפיסה המסורתית יותר מתייחסת ל"היפנוזה של אדם אחד" )אם המטפל

ית שלו( הרי שהתפיסות העכשוויות המהופנט ויכולות ההיענות ההיפנוט-מיומן ואומן בו, ואם המטופל

 מתייחסות )בדומה להתפתחויות בשדה הפסיכואנליטי( ל"היפנוזה של שני אנשים".     

נתנסה ונתרגל מגוון טכניקות הניתנות ליישום במסגרת העבודה הטיפולית )אם במסגרת טיפול היפנוטי 

כאנשי טיפול ולסייע בהתפתחות  ואם במסגרת טיפול שאינו היפנוטי( והעשויות להגביר את יעילותנו

  האישית והמקצועית.

 

 *   הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ ומיועדת למטפלים בכל השלבים.

 .** לא נדרש ידע מוקדם בהיפנוזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
קבוצה דינמית המשלבת טכניקת  היה היה פעם?  מפגשים חדשים עם זכרונות מוקדמים ":". 3

 .מוקדמים ונותעבודה עם זיכר
 

מייסד ומנהל במשותף של פסיכולוג קליני מדריך, מנחה ומלמד טיפול קבוצתי,   -מר שמואל ברוידא, מ.א. 
 יפו, קליניקה פרטית.. –פיתוח אישי וארגוני, מרצה במגמה הקלינית באקדמית ת"א  -"אפריורי"

                                              

כולנו נולדנו לתוך קבוצת  עוברת דרך ההתנסויות שצברנו מראשית חיינו. נו התפתחות העצמי של

          אופנים שונים שבהם חלמנו את הווייתנו, הסתגלנו וגם  המשפחה הגרעינית שלנו מבלי שבחרנו. 

 במידה רבה מי שהננו עכשיו.  גוננו על עצמנו אל מול המציאות סביב עיצבו 

בחלקם לזיכרונות יציבים ואולי אף נארגו לתוך  ויות מוקדמות הפכו במהלך הזמן רישומים של חו

לאחור אל מי ומה שהיינו בתקופות מוקדמות עשוי להזכיר  מבט  מיתוסים אישיים או רחבים יותר. 

   או אולי להחוות כסיפור מאד מוכר  סערות שפקדו את הנפש ולהציף ברגש עז ובזיכרונות מוחשיים, 

 ק וזר למי שהננו כיום. אך בו בזמן גם רחו

          חוויות לא מנוסחות ותכנים רגשיים שקפאו בזמן מתעוררים לחיים בתוך המפגש האנליטי . 

בראייה התייחסותית, תובנה איננה רק גילוי של עבר חבוי, וזיכרונות אינם רק נחשפים, אלא מקבלים 

 שמתפתח בהווה בין שני המשתתפים. לקשר חוויה והבנה משותפות וייחודיות  צורה ומשמעות מתוך 

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

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

 ות אני.איכות חווייתית מיוחדת של הי המפגש האנליטי ומביאים איתם 

 

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

 קבוצה חדשה שאותה קצת בחרנו אבל גם לא. עם 

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

       עכשיו, או לא, ועל הרשות להמשיך את התפתחות העצמי שבה היבטים של החוויה השתנו מאז ל

  דרך תנועות ממשיות ונפשיות חדשות.
 

 ם המקצועיים. שלביהמתאימה למטפלים בכל תתחיל ביום ב' אחה"צ והסדנה * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 מסע להתחברות לגבריות ולנשיות לארוס להרס ולארס". -היפנוזה ". 4
                                                                                                                                                                              

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

 

היפנוזה מאפשרת לאדם חיבור עמוק ללא מודע והתחברות לתכנים משמעותיים הן בתהליך של היפנוזה 

 אינדיבידואלית והן בתהליך של היפנוזה קבוצתית.

מנות להחיות את חלומותיו, המהופנט מוזמן לפגוש תכנים לא מודעים בדרך ייחודית בה ניתנת ההזד

 משאלותיו הכמוסות והפנטזיות שלו. 

 נו תהליך של גילוי שלעיתים קרובות הנו מפעים ומפתיע. יהמסע האישי שעובר המטופל המהופנט ה

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

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

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

 

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

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

שאר משתתפי הקבוצה מושפעים  כאשר משתתף בקבוצה עובר תהליך היפנוטי, לעיתים קרובות גם 

מההיפנוזה, תהליך המביא בעקבותיו להתעוררות זיכרונות וחוויה פנימית עמוקה של ההוויה, בדרך 

 לשינוי. 

 

פים ההזדמנות לחוות תהליכים היפנוטיים, אשר מאפשרים תובנה, צמיחה תינתן למשתת הבסדנ

 ולארס. והתחדשות ובמיוחד הזדמנות להתחבר לאספקטים הגבריים והנשיים, לארוס להרס 

 

תעסוק בתהליכים קבוצתיים בצד התנסות בתהליכים היפנוטיים קבוצתיים ואינדובידואליים.  ההסדנ

, מאפשרות להשיג הת והאריקסוניאניות אשר ייעשה בהן שימוש בסדנהטכניקות ההיפנוטיות הפורמאליו

 .מטרות אלו בצורה ייחודית וחווייתית

 

 .מתמחים, מומחים ומדריכיםפתוחה בפני  ההסדנ* 

 ב' אחה"צ. תתחיל ביום התנסותית חווייתית ו ה* הסדנ

 . תרפיה -ובהיפנו היפנוזהבידע קודם באין צורך * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ." ל החיים ועל המוותע" .  5

     מדריכה ואנליטיקאית קבוצתית. -פסיכולוגית קלינית מומחית - גב' מיה גזית, מ.א. 
                                

במרפאה פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית. פסיכולוגית אחראית   - מ.א. ,גב' ליאת אריאל
 הקריה הרפואית רמב"ם.  ,ות בשירות הפסיכולוגימרכזת תחום קבוצהפסיכיאטרית ו

 

הכנס השנה נוגע ביצריות שבנו, על דחפי החיים והמוות, המיניות והתוקפנות ובאופן בו הם באים לידי 

 - םגווניהאין כמו קבוצה כדי לעורר את החלקים היצריים שלנו על כל  ביטוי בחיינו בכלל ובסדנא בפרט.

חושות של הרס וחידלוןלחוות חיות והתרגשות לצד ת . 

 

מגלם בתוכו את הפיתוי ׳לקפוץ למים׳ של התשוקה והכמיהה למגע   -'על החיים ועל המוות' הביטוי

פיתוי  -ולקשר אותנטי ועוצמתי עם אחרים, בצד הסכנה והחרדה הטמונה בחוויית שעשויות להתעורר

  וקנאה, כאב וכעס, קלקול ואשמה.

 

זה הקבוצתית, בה השיח הנבנה מתבסס על תרומותיהם האישיות של תונחה על פי גישת האנלי ההסדנ

מודע מתגלה מתוך ההדהוד בין חברי הקבוצה ורשת האסוציאציות בונות יחד את  -חברי הקבוצה, הלא

 .המטריקס הקבוצתי

 

 ולשתף באסוציאציות, חלומות, רגשות ותחושות באופן חופשי.  להעזנזמין את חברי הקבוצה 

 

 
 י סחרוף/ בר ככה זה

............................... 
 אל תחפש רחוק, 

  תישאר קרוב
 לאהוב את עצמך,  כי ככה זה

  לא מול המראה
 תיכנס לתוך עצמך, 

  להאיר אותך כן זה יכול
 

 תסתכל לה בעיניים, 
 תישך את השפתיים 

     בתוך תוכך                                            עד שזה יכאב לך קצת
  שתקפוץ לתוך המים היא מחכה

  ותפתח את העיניים
  עד שזה ישרוף לך קצת

  בתוך תוכך תדע
 

  בוא, בוא ותעזור
 לשפוך טיפה של אור

  החשוך הזה לתוך החור 
 רק אל, אל תיסע רחוק, 

  לא אל תעזוב
  כי ככה זה לאהוב אותך

 
 תסתכל לה בעיניים...

 

 ותתחיל ביום ב' אחה"צ.  *   הסדנה בגישת האנליזה הקבוצתית 

     .ההתפתחותם שונים של שלביבמשתתפים *   מוזמנים 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              



 " סדנת טיפול מבוסס מנטליזציה  " . 6
 

ליני מומחה, מנהל יחד עם ד"ר יואב ברושי את המרכז למנטליזציה בישראל, מורה פסיכולוג ק  -ד"ר דיאמנט אילן 
 בבתי הפר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת ת"א ושל מכון מגיד באוניברסיטה העברית. 

  
מורה  מנהל עם ד"ר אילן דיאמנט את המרכז למנטליזציה בישראל,, פסיכולוג קליני מומחה -ד"ר יואב ברושי 

  סיכותרפיה של אוני' תל אביב ושל מכון מגיד באוניברסיטה העברית. בבתי הספר לפ
                                    

אמרתי למטופל שנדמה לי שהוא מרגיש בושה. הוא לא הגיב. עבר לדבר על נושא אחר.    

 אלי טעיתי בפרשנותי ?  אולי דווקא נגעתי באמת שכעת לא ניתן לגעת בה ?

 

מתרחשת תנועה של הבנה וחוסר הבנה, של התקרבות והתרחקות בין התודעות.במפגש בשניים   

לעתים עד לקרע.  , הפוטנציאל לחוסר הבנה גדל, ככל שהטעינות הרגשית  

במצבים אלה, נוצר קיבעון בתפישת העצמי ובתפישת הזולת. כל אחד עשוי למצוא את עצמו באשליה, 

כיצד אפשר להתגבר על פרדוקס  ו הזולת עיוור למצבו שלו. שהוא יודע בוודאות מה עובר על זולתו, ואיל

? יכולתי לראות את העיוורון של תודעתי, ולהיחלץ לחיבור מחדש בין התודעות-אי  

 

בעבודה הטיפולית, במיוחד עם מטופלים 'קשים', אנחנו נדרשים להיות מסוגלים לנטר את תהליכי 

ץ לחיבור מחדש. התודעה שלנו ושל זולתנו, ולאפשר לחשוף את המאמ  

 תהליכים אלה יהיו המוקד לעשייה הטיפולית. 

 

בסדנה נקים קבוצת עבודה דינמית, שמקדמת את כישורי המנטליזציה )היכולת הרפלקטיבית( 

כמטפל, דרך התנסות, בוויסות עצמי ביחסים בינאישיים טעונים, תנועה של רפלקציה פנימה,        

ה, אל תודעות אחרים ותרגול פעיל של דרכי התערבויות אל תודעת עצמי לבין רפלקציה החוצ

 המקדמות את כל אלה. 

 

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

 

 הגישה ומוזמנים אנשי מקצוע בכל הגילאים.   עם מוקדמת ותכריאין צורך בה *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ".  דלתות" .  7
 

פסיכולוג קליני מדריך, פסיכולוג ראשי ומנהל קליני "עמך" תל אביב וגוש דן, מכון ת"א  -עופר דוברצקי, מ.א.  מר
 לפסיכואנליזה בת זמננו, קליניקה פרטית.

 
 פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית, השירות הפסיכולוגי בטכניון, -גור , מ.א.  –גב' נגה דן 

                                             נליזה קבוצתית, קליניקה פרטית.                                                                                                המכון הישראלי לא
 
 

           
  אדם זקוק לפחות לדלת אחת "

 .לפתוח את מה שסגר
 ,להכנס כדי לגלותו

 , ל לחפשלצאת בשבי 
 לסגור על מנת להניח
 , אדם זקוק לדלת אחת

 , לתלות עליה שלט
 לקרוא לה בשם
  אדם זקוק לדלת

 כדי שיוכל לנקוש עליה ביד רכה
 עונה לו יבוא"  לשמוע מישהו בצידה השני

 (2017)עידית ברק, 
 

 האחר.  אנחנו נעזרים במטפורה של דלת, להזמין את משתתפי הסדנה למפגש חוויתי עם עצמנו ועם

כל "אחר" מעורר בנו קשת שלמה של רגשות: משיכה ודחיה, התאהבות ושנאה, רצון לדעת וחרדה מפני 

אישית, לסמן את החיץ בין מצבי עצמי שונים. הן -ברמה התוך –הידיעה. דלתות יכולות לשכון בתוכנו 

 יכולות לסמן גם את המפגש ביננו ובין האחר.

 - ובמובן זה הוא יכול להוות שיחזור, או הזדמנות  - כנו את העבר המפגש עם "דלת" יכול להחיות בתו

לחוויה שונה בהווה או בעתיד. הוא יכול לעורר באדם חלקים אקטיביים מול פאסיביים, חלקים של יאוש 

 מול אזורי תקווה. 

 

אנחנו מבקשים להציע בסדנה מרחב שבו נוכל לחקור מתי אנחנו מעיזים, מנסים, חותרים למפגש, 

לכל משתתף, אל מול  לידיעה. מתי אנחנו נסוגים, חוששים, מאוימים וננעלים. בסדנה תפתח אפשרות 

 אוסף הדלתות הפנימיות והחיצוניות שנפרשות בקבוצה, לחקור איזה דלתות הוא פותח או סוגר בתוכו, 

 חותו. מה קורה לו כשמישהו פותח )או סוגר( דלת למפגש איתו, או בנוכ או בינו ובין הזולת. 

 

הקבוצה היא אוסף השתקפויות: נוכחות האחרים מאפשרת מבטים שונים ומשתנים, תוך התנסות חיה 

 באזורי חסימה ופתיחות. כל זאת בהתאם למידת ההתמסרות המתאימה לכל אחד ואחת.

 

 *  הסדנה היא סדנה דינאמית. מוזמנים מומחים ומתמחים כאחד. 

 

 *   הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ". מיני בייצוגים הפנימיים, בפנטזיה ובמרחב האישי-על ה'נשי', ה'גברי' והא" .8
 

פסיכולוג קליני מומחה, מטפל בילדים, מתבגרים ומבוגרים בקליניקה פרטית ברמת  –מ.א.  מר אורי אלאור, 
 השרון. 

 
ב לפסיכואנליזה בת זמננו, מחבר פסיכולוג קליני מומחה, קנדידט במכון תל אבי –, מ.א.  מר אריאל הרטמן

 "נפש יהודית" במשותף עם חנוך דאום, קליניקה פרטית ברחובות.   -הספרים "בשביל הנפש" ו
 

 .כולנו גדלנו וחווים את עצמנו ואת הזהות האישית על בסיס ויסוד ייצוגים פנימיים שהופנמו עם השנים

מהם ואיזה מקום הם תופסים או ממלאים   נו ?מהו ה'נשי' ומהו ה'גברי' בנפשנו ? בחוויה הפנימית של

 איך הם משפיעים וכיצד אנחנו חווים ומושפעים ? ? בחיי הפנטזיה שלנו

אנו מזמינים אתכם לצאת למסע אישי ומשותף בתוך מסגרת תומכת ומכילה, מאפשרת וגם מבארת אחר 

נסה ביחד להבין אילו מקומות בתהליך אישי ובתהליך הקבוצתי נ .ה'נשי', ה'גברי' והטווח הרחב שביניהם

                                               .בנפשנו אנו חווים כנשיים, גבריים ואולי נטולי אוריינטציה מינית

בסדנה, באווירה פתוחה ומקבלת, נחפש ונמפה יחד את אזורי הגבריות והנשיות בחיינו, הן כבני אדם 

נשתמש בזכרונות קדומים, ננסה להחיות את הייצוגים,  .וב לקדוםשבגרו והן כמי שאולי עוד רוצים לש

נבחן איך אלה מגדירים אותנו  .להבינם ובפתיחות ואומץ שנדרש מאתנו כאנשי מקצוע להתמודד אתם

 .כבני אדם אינדיבידואליים וייחודיים וכאנשי מקצוע והאופן בו אלה באים לידי ביטוי בחיינו

 

 תתחיל ביום ב' אחה"צ, מוזמנים מומחים ומתמחים כאחד.  *  הסדנה היא סדנה דינאמית,

 

 
 " .החלימה כזיווג בין היסוד הגברי והיסוד הנשי " .9
 

 פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר, חבר במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, - א.מר נתנאל פרי,  מ.
ת  בר אילן, מנחה סדנאות חלימה ומלמד את הגישה מרכז את התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיט

 היונגיאנית במסגרות שונות. מטפל בקליניקה פרטית בת"א.
 

 פסיכולוגית קלינית מדריכה. מנחת קבוצות, מרצה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה - מ.א., גב' אילנה לנדי
מנחה סדנאות בנושא חלומות, מטפלת  באוניברסיטת חיפה, ובתוכנית להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת חיפה,

 ומדריכה, קליניקה פרטית.

 

הגברי לבין היסוד הנשי, אשר נטועים בנו  היסוד  הקשר בין הגבר לאישה במציאות, מושפע מהזיקה בין 

כמבנים נפשיים. החלימה מאפשרת לנו להיות בקשר עם השורשים של העולם הפנימי והיא מגשרת בין 

יים המפוצלים שבתוכנו. הקשבה לתכני החלימה, עוזרת לגבר להיות מיודד יותר היסודות והמבנים הנפש

עם האנימה שלו )היסוד הנשי( וכך מעשירה את עולמו הפנימי ומאפשרת לו להכיל יותר את רגשותיו 

ולהיות אמפטי וקשוב גם לזולת. באופן דומה, החלימה מחזקת את הקשר של האישה אל האנימוס )היסוד 

ך מעצימה את נשיותה ומאפשרת לה להיות אסרטיבית, מובחנת ונוכחת יותר בחייה האישיים. הגברי( ובכ  

בסדנה נתייחס אל החלום כאל משל אשר מבטא בצורה סמלית את המגמות והיסודות השונים הקיימים 

ד איחו –בתוכנו, מעניק משמעות למציאות הפנימית והחיצונית, מכוון אותנו ומאפשר את ה"קוניונקציו" 

ותהליך האינדיבידואציה.  הניגודים, הזיווג בין הגברי והנשי   

ננסה ללמוד ולהבין את שפת הסמלים של החלום באופן חוויתי, )ולא באופן שיטתי ודידקטי( בעזרת 

החלומות האישיים של המשתתפים. כמו כן נתייחס לתהליכים בקבוצה ונעמוד על יחסי הגומלין הקיימים 

ים המופיעים בחלום לבין הדינאמיקה המתרחשת במהלך הקבוצה. בין התכנים הסימבולי  

היות שהחלום מחזיק פקעת של משמעויות וזרעים של צמיחה, התבוננות מנקודות מבט שונות של 

 החברים בקבוצה יכולה לאפשר מצע למרחב חדש, לגדילה, להתקשרות לזולת ולהתפתחות. 

 

   וחה לפסיכולוגים בכל שלבי החיים, גברים ונשים, *   הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ ומיועדת ופת

 כדי לעודד הסתכלות רבת פנים.      

 

 המשתתפים מוזמנים להביא חלומות רשומים, כאלה שנחלמו בתקופות שונות בחייהם,  *

 או שייחלמו במהלך הסדנה בכנס.     
 



  .סדנה דינאמית המשלבת תרגול מיינדפולנס –מיינדפולנס בסביבה דינאמית " " .10

 פסיכולוגית קלינית מומחית, טיפול פרטני במבוגרים והנחיית קבוצות – .גב' אביטל ניתאי גולדברג מ.א
 קליניקה פרטית ת"א.

 
קליניקה  ת קבוצות טיפוליות.פסיכולוגית קלינית מומחית, טיפול פרטני במבוגרים והנחיי – .גב' חמוטל כהן מ.א

 פרטית ת"א.
 

הנחו )בעבר( קבוצות טיפוליות דינאמיות וקבוצות מיינדפולנס במסגרת עבודתן במרפאה הפסיכיאטרית בתה"ש 
 ובמחלקה להפרעות אכילה בתה"ש. 

 
מאפשר התבוננות והקשבה לכל אשר מתחולל בתוכנו, תחושות, רגשות, מחשבות,  מיינדפולנסתרגול 

מת לב למגוון ההתרחשויות סביבנו. התרגול מתבסס על הפעלה מכוונת של תשומת לב, לרגע תוך שי

 הנוכחי וללא שיפוטיות.

זוהי הקשבה פתוחה לזרם התודעה העשויה להפגיש אותנו עם רעשים פנימיים, עם חשיבה ביקורתית, 

שיפוטיים כלפי עצמנו חרדות ועוד. כאנשי טיפול אנו רוצים לאתגר את עצמנו בהתבוננות וחשיבה לא 

וכלפי אחרים, וביציאה מהאזור המוכר והנוח לנו של השפה והמילים.                                             

שהייה במקום זה של ההתבוננות תוכל לעזור לנו להפחית את התגובתיות האוטומטית שלנו לסביבה 

 ם ומכילים כלפי המטופלים שלנו.ולהכיל את הקשיים שלנו, כאמצעי להיות יותר קשובי

בסדנה זו ננסה לייצר מרחב פתוח ובטוח להתבוננות עצמית בעזרת תרגול מיינדפולנס, תוך שילוב 

התיייחסות דינאמית לקולות והרעשים הבונים וההורסים העולים אצל כל אחד מהמשתתפים בנפרד 

 לוגיים בפעולתם.וכחלק מהקבוצה. ביחד ננסה לחקור ולהבין את המנגנונים הפסיכו

 *  סדנת מיינדפולנס בשילוב  התייחסות דינמית. 

 

 *   מוזמנים מומחים ומתמחים כאחד. 

 

 ביום ב' אחה"צ. הסדנה תתחיל* 

 
 

 " שפת הרוך ושפת התשוקה" . 11
              

 צה וחברת סגל עו"ס, פסיכותרפיסטית ומדריכה, בוגרת המכון לאנליזה קבוצתית, מר   – גב' אלה סטולפר, מ.א.
בתכניות להנחיית קבוצות אוניברסיטת תל אביב ובמכללה לחברה ואומנויות. מנהלת התוכנית להנחיית קבוצות 

 בבית הספר המרכזי להכשרת עו"ס משרד הרווחה. קליניקה פרטית. 
                                     

יפולי שלנו עם האחר.                       הרוך והתשוקה הן שתי שפות, הנוכחות ומקופלות במפגש הט

כאנשי מקצוע אנו מורגלים הרבה יותר בשפת הרוך, שהיא השפה המקובלת בקשר הטיפולי, כאשר שפת 

התשוקה מהווה אתגר ומקום לתעוזה ובו בזמן מעוררת קושי, חשש, בושה ואף ניתוק מהחוויה. כמיהה 

נוגעת בהשתוקקות העמוקה שלנו לקשר ולחיות וטומנת לתנועה בין שתי השפות ולאינטגרציה ביניהן 

בתוכה פוטנציאל לריפוי עמוק יותר.                                                                         המרחב 

הקבוצתי כמרחב משחקי מטאפורי מאפשר "מפגש מחודש" עם עצמנו ועם האחר, דרכו מתגלים דפוסים 

חסים ונוצרת הזדמנות ליחסים חדשים ואפשרות לביטוי אחר של         שתי השפות הללו. ישנים שלנו בי

    

הסדנה תונחה בגישת אנליזה קבוצתית, המבססת את הידע הנצבר בקבוצה על תרומותיהם של 

המשתתפים והמנחה.  בקבוצה ננוע בין הצפוי "ללא ידוע" באמצעות אסוציאציות חופשיות, 

 , הנבנים ב"כאן ועכשיו" הקבוצתי. מירורינג ורזוננס

 

 * הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ ומיועדת למתמחים ולמומחים, צעירים וותיקים.

 

 

 



 :גברית אטרקטיבית\להיות סמכות מקצועית נשית".  12
 ".מרחב משחקי של חיות, חושניות ותשוקה למול רעילות, מרירות ושיממון         

 
אוניב' ת"א, ביה"ס  –סיכולוג קליני מדריך, מטפל אישי ויועץ מנהלים. ביה"ס לעו"ס פ -גופר, מ.א. -מר עמי פרגו

אוניברסיטת --הפקולטה לרפואה  –אוניברסיטת ת"א, ביה"ס לפסיכותרפיה  –ביה"ס לעו"ס  -לפסיכותרפיה דינאמית
 –קבוצתית עבודה קבוצתית בגישת האנאליזה ה אוניברסיטת ת"א, –ת"א, התוכנית להכשרת מנחי קבוצות 

 א.אוניברסיטת ת"

 

 הכמיהה למרחב משחקי, עם עצמנו ועם האחר, היא ראשונית וטבועה עמוקות בתוכנו כבני אדם. 

אישה, \ילדה  ויותר מאוחר כגבר\חושנית מהנה, בתחילה כילד\לכן, העדר חופש לתנועה משחקית  

  מלווה בחוויה הגנתית מצמצת של תסכול, ריקנות ,רעילות וחוסר חיות.

 שעמום וריקנות אינם רגשות אלא הגנה מפני רגשות. 

חושני מהנה מציב אתגר דיאלקטי בין הצורך בנפרדות והכמיהה להתערבבות \מגע משחקי

"התעלסות"( , בין האני לאחר, בין נשיות לגבריות.\)"התערסלות"  

בחוץ, בין תנועה  והאומץ ל"חיות" חושני כרוך תמיד בשילוב בין האומץ ל"חיות" פנימה \חופש משחקי

 פנימית לתנועה חיצונית; כשהאדם יוצא באומץ, מעצמו, עם עצמו, אל האחר, הוא נעשה יותר הוא עצמו !

במחסומים לבניית "מרחב מגע משחקי חופשי \נעזר במרחב הקבוצתי להתבוננות באומץ בחופש הבסדנ

יצונית בתוך חדר הטיפול ומחוצה האומץ "להיות", פנימית וח מהנה , כמטפל, כמטופל ובחיים האישיים. 

גברית אטרקטיבית.\לו, סמכות מקצועית נשית  

 

 סובייקטיבית עם -תונחה בשילוב הגישה הדינמית האינטר ה*   הסדנ

 .  GROUP ANALYSIS-ה גישת     

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

 "מומחים ומדריכים ללא מנחה )תהיה גם אפשרות למנחה(  סדנה . "13

 
 מקצועי בין מומחים ומדריכים, לוותיקים יותר בינינו.  -סדנת דיאלוג אישי      
 אפשרות לקבוצה קטנה או גדולה של עמיתים עם או ללא מרכז/ת מתוך הקבוצה       
 תפים. או מבין מנחי הכנס בתיאום מוקדם ובהתאם לבקשות המשת      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   : חווייתיות: לימוד משולב בהדרכה-התנסותיות-סדנאות עיוניותב. 

 
         ". DBTחוויתית בטיפול   -סדנה עיונית"  . 14

 
                                                         במערך בריאות הנפש של צהל,                                        DBTמדריך, מלמד -פסיכולוג קליני מומחה -מר יוראי ברק, מ.א. 

, נמצא בשלבים מתקדמים של DBTומנהל מרפאת בריאות הנפש של מכבי ברעננה מנהל צוות  DBTמטפל בגישת 
 (.  LBC –DBTהגוף המסמיך ) לינהן  תהליך ההסמכה מטעם 

                                    
פסיכולוגית חינוכית מדריכה. שותפה בניהול שפ"ח אילת.                                          - גב' מירב שפר, מ.א.

השומר. -, תל CBTבוגרת התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת חיפה והתכנית הישראלית לטיפול ב
 לת בדרך הזן.במסגרת מכון אופק, קליניקה פרטית, תלמידה ומתרג DBTלמדה וטיפלה בגישת 

 

"חייהם של הסובלים מהפרעת אישיות גבולית אינם נסבלים. אנו המטפלים, מתפקידנו להביאם 

 .למקום מבטחים. לעבר חיים אשר ראויים לחיותם" )מרשה לינהן(

                     מתחלפים בחייהם של הסובלים מהפרעת אישיות גבולית-ארוס וטנטוס הינם אורחים קבועים

השנים, הפרעת אישיות גבולית לא מטופלת, תשאיר אחריה שובל של הרס אישי, ולעתים קרובות ברבות 

 תלווה בפגיעה אנושה במערכות היחסים שהאדם מקיים עם סביבתו. 

, פותחה על ידי לינהן לצורך טיפול בהפרעות ויסות רגשי, ובכלל זה הפרעת אישיות DBT-ה גישת 

חה לחזק את כוח החיים, לשפר את איכותם ובכך לתת תקווה לשינוי גבולית. גישה זו מבקשת ואף מצלי

ולשיפור משמעותי לסובלים ממנה. ייחודה בכך שהיא מכוונת לעבודה טיפולית עם אנשים שעד לא מזמן 

נהוג היה לחשוב כי הם בלתי ניתנים לטיפול או גרוע מכך, אינם מעוניינים להשתנות. גישה זו מוכרת 

 לטיפול במצבים אלו, והיא המתוקפת מחקרית מכל שיטת טיפול אחרת.   GOLD STANDART-כיום כ

                                   סוציאלית לפי לינהן.-נלמד על הפרעה בויסות רגשי ועל התיאוריה הביו הבסדנ

קטית נלמד על המערך הטיפולי, נדון בעקרונות בטיפול וביצירת חוזה טיפולי , ונתוודע לתפיסה הדיאל

ה ושינוי.                                     ובמרכזה התנועה הדיאלקטית בין קבל –המונחת בבסיס הגישה 

ויסות רגשי, אשר נלמדות ומתורגלות לאורך שנת ההשתתפות של המטופלים ונתנסה בארבע מיומנויות ל

 בקבוצות המיומנויות:

 )גוונות. נתרגל מדי יום בדרכים מ – קשיבות )מיינדפולנס 

 נחקור רגעים בהם התקשנו לווסת את רגשותנו ואף פעלנו באופן שאינו מווסת דיו:  – ויסות רגשי

                                                     ?  ? מה היה מנגנון הפעולה הפנימי שלנו כיצד זה התאפשר

 ? מה היתה התוצאה של האירוע וכיצד זו השפיעה על הרגש

 נבחן כיצד נוכל לפעול בצורה יעילה יותר במצבים בינאישיים בהם עלינו  – ת בין אישיתיעילו

 לבקש או לסרב לבקשה, להשיג מטרה, לשמור על יחסים בינאישיים או להגן על כבודנו העצמי. 

 מה ניתן לעשות על מנת להתמודד עם מצב משברי כאשר הוא בעיצומו,  – עמידות במצוקה      

וע בין קבלה רדיקלית של המצב לבין הקלה על רגשות קשים, תוך שימוש בדפוסי כיצד אפשר לנ

 התנהגות מסתגלים. 

, נכיר כלים התנהגותיים ואחרים שיכולים DBT-כך, נלמד באמצעות חקירה פנימית את עקרונות ה

     לשנותם כאשר -להעשיר כל אדם ולסייע לו בהיכרות עם רגשותיו, לקבלם, ומתוך עמדה מקבלת זו 

 הם אינם יעילים בהתנהלות התוך והבין אישית. 

בעזרת תיאורי מקרים, נציע כיצד ניתן לשלב את התפיסה והמיומנויות שמציעה הגישה בטיפול "מסורתי" 

 ויסות. ו יותר במתבגרים וילדים הסובלים מקשיי

 התנסותית, מיועדת למשתתפים בשלבי התפתחות שונים. –*   סדנה לימודית 

 רות מוקדמת עם הגישה אינה הכרחית.  *   היכ

                         *   הסדנה תתחיל ביום ב' אחה"צ. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                     



 

ה לשפת המגע:  ה'חוויה מיסטית', משפת התיאורי -דינמית-חווייתית-סדנה משולבת לימודית. 15
 הגלוי והנסתר, תהליכים מודעים ולא מודעים בטיפול הדינמי.  

 ) הסדנה מורכבת מסדנה בת יום וחצי עם מר רועי סמנה ויומיים עם ד"ר אליס בר נס(       
 

  ".חווייתית -סדנה עיונית -על ארוטיקה ומיניות בחדר הטיפול א'. " 
 

, בבי"ס בן גוריוןיך בתוכנית לפסיכותרפיה אוניב' פסיכולוג קליני מומחה, מרצה ומדר –מר רועי סמנה, מ.א. 
אילן( ובתוכנית לפסיכותרפיה של מרכז וויניקוט, מאמרים וסקירות רבות -לפסיכותרפיה "תמורות" )אוניברסיטת בר

 בקליניקה פרטית. העת "שיחות", מטפל במבוגרים ונוער-פרי עטו פורסמו באתר "פסיכולוגיה עברית" ובכתב
 

 במיתולוגיה היוונית המוקדמת ארוס הוא ראשון האלים: הוא בוקע מביצה ויוצר את החיים על פני

כדור הארץ. הוא יורה את חיציו וכל אזור באדמה שנבקע ע"י חץ מתחיל להצמיח דשא פורה.                   

באופן פוטנציאלי זהו האספקט החזק והחיובי  ארוטיקה, אם כן, נקשרה ביצירה וביצירתיות ויש הטוענים כי

ביותר בתהליך הטיפולי. אך בימינו ביטויים מיניים מצד מטופלים, לא כל שכן התנהגותיות מיניות, נתפסים 

פעמים רבות כביטוי של צרכים ראשוניים. העובדה כי החושניות, ואולי אף המיניות, גם היא ראשונית, 

דייויס טוענת כי רוב -ייחס לקשר האנליטי כקשר ארוטי וג'ודי מסלרנשתכחה מן הלב. דיוויד מאן מת

המטפלים יסכימו שפסיכואנליזה היא תהליך פתייני שחודר עמוק וחשוב שנכיר בכך.                            

אנו נתקלים במהלך עבודתנו הקלינית בלא מעט ביטויים של מיניות ויצריות, חלקם גלויים וחלקם עצורים 

וסווים, אך התאוריה הפסיכואנליטית, ששמה שמה דגש על יצריות ומיניות בתחילת דרכה, עברה במהלך ומ

קארן מרודה מציינת שמטופלים רבים מסרבים לדבר על רגשותיהם המיניים לגבי המטפל/ת.  השנים סירוס.

ומעדיפים אבל גם לא מעט מטפלים אינם בטוחים אם יש צורך להכניס את "השדים הארוטיים" לחדר 

להותיר את התשוקה שתוקה. גם בהדרכה נדמה שיותר מדי פעמים המיניות לא מוצאת מקום:                  

מטפלים/ות חוששים/ות שיובנו שלא כהלכה, שייתפסו באופן לא מחמיא, והתוצאה היא שלעיתים הם חווים 

 שלא זוכים לעיבוד משותף.מעבר חד מהאינטימיות שבחדר הטיפול לבדידות שבהתמודדות עם תכנים 

כן, כפסיכולוגים אנחנו יכולים להתפלסף באופן אינטלקטואלי על ליבידו, אך מה עם החיּות ?                  

 עד כמה הדיבור המיני, אם בכלל מתאפשר כזה, מצליח לקרום עור וגידים, בשר ואיברים, בחדר הטיפול ?

 

האופן בו המיניות והארוטיקה נכנסות לחדרי הטיפול שלנו     נתמקד בנושאים אלה ונבחן באומץ את הבסדנ

או מושלכות החוצה. דרך החוויה האישית שלנו עצמנו ובתוך התהליך הקבוצתי )החווייתי( שייווצר ניתן 

מקום לעוררות ולהגנתיות, לגלוי ולסמוי מן העין ומן התודעה. נבחן כיצד גורמים אלה באים לידי ביטוי 

שלנו, במה אנחנו 'נוגעים' או נמנעים 'לגעת', ונבין כיצד הם תורמים לתהליך הטיפולי       בעשיה הקלינית 

  או מעכבים אותו.

 

נקרא יחד בחומרים תיאורטיים ובתיאורי מקרה ונביא וינייטות ודילמות טיפוליות משלנו במטרה 

פנימי גדול יותר להעשיר את החשיבה שלנו אודות נושא מורכב זה, בניסיון לעודד צמיחת מרחב 

 לעסוק בו.

 

 חווייתית ומיועדת למשתתפים בכל הגילאים, למטפלים מתחילים ומנוסים.-לימודית ההסדנ * 

 

 (.5.6) ג'( ותמשך ביום 4.6תפתח ביום ב' אחה"צ ) ה*  הסדנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  " מיסטיקה בפסיכואנליזה: כשלא מודע פגש לא מודע אחרב'. "

 
גית קלינית, בוגרת המסלול לדוקטורט בתכנית פסיכואנליזה ופרשנות של אוניברסיטת פסיכולו - ד"ר אליס בר נס

 בר אילן. הדוקטורט נקרא "מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה" ועסק 
בניתוח ההיבטים המיסטיים בתיאוריה הפסיכואנליטית בכלים של הפילוסופיה הפרגמטית, מדריכה )בהסמכה 

מנחה סמינר תיאורטי על ויניקוט וממשיכי דרכו, הנחיית קבוצות טיפוליות, מטפלת  להדרכה( במרכז הייעוץ לנוער,
  במבוגרים ובנוער, קליניקה פרטית רמת גן.

 

במשך כל שנות קיומה, חתרה הפסיכואנליזה להמשיג את המסתורין של המפגש הטיפולי.                      

 דע אחד לאחר, בלא לחלוף כלל במודע של שניהם.פרויד ציין שזה מופלא שמידע יכול לעבור מלא מו

נעה בין הציר המתומלל, הרציונלי והשאיפה להיות "מדעית", להכרה שמשהו נותר לא  הפסיכואנליזה 

 מומשג, חמקמק, ידיעה עמוקה, מעבר למילים, שעוברת בין שניים. 

 

 בהעדר מילה טובה יותר, כינה אותה ביון "אינטואיציה". 

 ארוס והרס.  -ידע שלא הוכל על ידי פונקציית החשיבה הרגילה הוא מאיים, קטסטרופליעבור ביון, המ

 

כותבים רבים אחריו ניסו לסייע לפסיכואנליזה להמשיג את אותו מיסתורין שאינו מוכל במילים, אך 

ן, מתרחש במפגש בין שני אנשים מדברים. הוא יכול להיות בלתי נסבל, הרסני, מאיים, או דווקא דק, עדי

  קורים רוטטים שהמילים עלולות לפורר אותם. 

 

הסדנה תעסוק במפגש תיאורטי וחוויתי עם "החוויה המיסטית בטיפול".                                          

ננסה להמשיג, דרך "טעימות" מאייגן, בולאס וגנט מהו "המיסטי הפסיכואנליטי" לדבר, ולחוות, 

שהו ממה שאייגן מכנה "אזור האמונה" בטיפול.  המשתתפים מוזמנים דרך העבודה הקבוצתית, מ

 להביא מיקרים ולשתף בחוויות מטיפול משני הכיסאות: של המטופל ושל המטפל.

 

 תיאורטית וחווייתית דינמית כאחד ומיועדת למטפלים מתחילים ומנוסים. ההסדנ * 

 

 (. 7.6) ה'-ו( 6.6) ד'תתקיים בימים  ה*  הסדנ
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 (גב' כדיה מוזסויומיים עם  ד"ר מיכאל זיו אור)הסדנה מורכבת מסדנה בת יום עם        

 
 
 " הטיפול הטראנסדיאגנוסטי בשילוב טכניקות מדיטטיביות. " א

טיפול קוגניטיבי התנהגותי מבוסס מיינדפולנס,  למד ועבד פסיכולוג קליני, מדריך ב  -ד"ר מיכאל זיו אור, מ.א. 
 באוניבסיטת אוקספורד, מרצה, מדריך וחוקר במרכז להפרעות חרדה בלונדון. קליניקה פרטית בת"א ובזכרון יעקב. 

 
 מטופלים רבים מתמודדים עם סבל נפשי המשולב לעיתים בסימפטומים גופניים בלתי מוסברים כרוניים. 

צבם הנפשי והן בסבל הנגרם מנזקקים להתייחסות טיפולית ייחודית אשר תתמקד הן ב מטופלים אלו

ם. או מהסימפטומים השונים אתם הם מתמודדי כתוצאה מהתחושות הגופניות הבלתי מוסברות  

 

דיאגנוסטי המבוסס במהותו על המודל -נסקור את המודל הקוגניטיבי התנהגותי הטראנסה במסגרת הסדנ

קחו יהמשתתפים ילמדו את עקרונות הטיפול וההמשגה וי הבמהלך הסדנת. בחרדת בריאוהקלאסי לטיפול 

.חלק פעיל בתרגול הטכניקות העיקריות בגישה ייחודית זו  

 

 : יתית אשר תכלול מדיטציות שונות כגוןיתשלב לימוד דידקטי יחד עם למידה חוו ההסדנ   * 

 . משמעות ועוד ,מדיטציות מיקוד ומדיטציות מטה בנושאי חמלה      
 

 (5.6*  הסדנה תתקיים ביום ג' )

 

 
 

  ."קשיבות מודעת –מיינדפולנס  "ב'. 
מוסמכת למחול ותנועה, חוקרת תנועה , מתרגלת, מורה, מנחת סדנאות מוסמכת   -גב' כדיה מוזס, מ.א.  

תנועה בעלת מרכז יפני(,  קונג, ריקוד יפני קלאסי, טקס תה -צ'י , צ'י–במדיטציות שונות )זן, טרנסדנטלי, טאי 
, פעילה , מתנדבת בהנחיית מיינדפולנס בבתי ספרבמכון ויצמן, רחובות המשלב בין מזרח ומערב -ומיינדפולנס 

 . חברתית

 

אנחנו נדרשים להתמודד עם עומס רגשי, לחץ, שחיקה, להתמודד עם קבלת החלטות בחיינו וביחסים שלנו 

 .עם עצמנו ועם אחרים

אימון מוחי( ככלי להתבוננות פנימה  -מדיטציה  -קשיבות מודעת  ממשק בין מיינדפולנס )בסדנה נתייחס ל

  לבין אספקטים טיפוליים.

נחשף לתימוכין המדעי הנמצא בבסיס העיסוק במיינדפולנס ככלי לחקר המוח והגעה לנבכי הנפש, 

מאוניברסיטת )רופא וחוקר  MBSR בהתבסס על עבודתו פורצת הדרך של פרופ' ג'ון קבט צ'ין

 מסצ'וסטס(. 

יודגש הפן היום   אציג ונתנסה בתרגול מינדפולנס כבסיס להורדת מתחים, ושינוי דפוסי התנהגות.

 יומי של מימוש ההתבוננות. 

בסדנה, על בסיס הידע והניסיון שנצבר במהלך שנים רבות בסטודיו ובפעילות במסגרות שונות 

  גל ונחווה באמצעות קשיבות גופנית, רגשית ומנטלית.בהוראת תנועה והעלאת מודעות עצמית, נתר

 

 מוזמנים בני כל הגילאים. נא לבוא בלבוש נוח. *  

       

 (. 7.6ה' )-( ו6.6*  הסדנה תתקיים בימים ד' )
 

 

 

 

 

 



 :סדנאות המשלבות שיטות ואמצעים טיפולייםג. 
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התוכנית  ן בעבודה סוציאלית, תואר שני בטיפול בתנועה, בוגרתתואר ראשו – BSW מ.א. גב' מירב יובל, 
מטפלת בכירה בנשימה מעגלית אינטגרטיבית,  מפתחת מודל המיפוי הנשימתי,    concept integrationהאמריקאית 

 בבתי חולים ובהוספיס, מנחת סדנאות וקבוצות טיפוליות, קליניקה פרטית. שנה עם ילדים חולי סרטן 15עבדה 

 

דם אינו הופך להיות מואר כשהוא רואה בדמיונו דמויות של אור,אלא כשהוא הופך את האפלה "א

 למודעת"                )קארל גוסטאב יונג(
 

החיים מתרחשים בתוכנו ומסביבנו והם חובקים בתוכם את הטוב והרע, האפל והמואר.                     

באישיות האדם אותם הוא אינו מוכן להכיר ולקבל ולכן  ה"צל" הינו ארכיטיפ המתאר את אותם חלקים

מדחיק ומכחיש אותם. אלו הם איכויות, רגשות, רצונות ותשוקות שאין ביכולתנו להודות בהם כחלק           

   ממי שאנחנו או מה שאנו חווים ולכן מסתירים אותם מהסביבה ואף מעצמינו.                                           

ה"צל" נוצר כחלק מתהליך ההתפתחות שלנו ומושפע מהחינוך שקבלנו ומגישות חברתיות ותרבותיות 

אליהם נחשפנו. גישות אלו מעצבות את התפישה שלנו לגבי טוב ורע, מה מקובל ולא מקובל, ומה מוערך 

ם.                  או לא. כתוצאה מכך אנו לומדים מה כדאי לנו להסתיר באפלה. אולם להסתרה זו יש מחירי

אותם חלקים באישיותנו לא נעלמים. הם יורדים "למחתרת" ומוצאים את דרכם החוצה פעמים רבות דרך 

מחלות, התקפי זעם, חרדות ותגובות בלתי נשלטות של האגו. האנרגיה הגדולה שאנו משקיעים בהסתרה 

 טבעית והספונטנית של הוויותינו.ודיכוי של אותם חלקים, גורמת גם לדיכוי זרימת החיים והאנרגיה ה

מימד נוסף שהוא בעל חשיבות להיותנו מטפלים הוא שכאשר אנו מסתירים חלקים מעצמינו ומסביבתנו, 

קשה לנו לאפשר למטופל לבטא חלקים אלו בעצמו בתהליך הטיפולי. אנו עשויים למצוא את עצמינו 

ופל. מה שאנו לא מאפשרים לעצמינו מגיבים במודע או שלא במודע, בהתנגדות או בכעס כלפי המט

בתהליך ההתפתחות של המטופל ושלנו  לחשוף, יקשה עלינו לאפשר לאדם שמולנו לחשוף ובכך לפגוע 

כמטפלים וכבני אדם.  בדרך כלל התגובה הראשונית שלנו לנוכח גילוי האפל שבתוכנו היא של רגשות 

שפנו להתגלמות הרוע שבתוכנו. אולם אשמה ובושה, הזדהות עם ה"צל", תחושה כאילו זה עתה נח

ההתפתחות והגדילה שלנו עוברת דרך ההכרה במקומות ה"אפלים" שבתוכנו. על ידי מפגש עם ה"צל" 

וריפויו, ניתן להשיב לעצמינו כמות עצומה של עוצמה אישית ויכולת, בהיבט האישי והמקצועי כאחד. 

את אותם חלקים אפלים בתוכנו, להעלות אותם  הסדנה הינה הזדמנות להכיר ולהתיידד עם ה"צל". להאיר

 למודעות, ולהביא להכרה עמוקה ואמתית יותר באיכויות שלנו ושל האחר.

הנשימה הינה כלי טיפולי עוצמתי החודר מבעד לשכבות ההגנה וההסתרה ומאיר את התכנים החבויים 

בתהליך זה אנו נושמים  נפש.-בתת מודע. הטיפול בנשימה מעגלית אינטגרטיבית שם דגש על קשר גוף

נשימה אינטנסיבית ורציפה, היוצרת זרימה עוצמתית של חמצן ואנרגיה, המפעילה תהליך טבעי של טיהור 

וניקוי הגוף והנפש כאחד. השילוב של נשימה אינטנסיבית, מוסיקה ותנועה מחבר את האדם למצב תודעה 

עלות אל המודע, לשחררם ולעבור אחר, מעיר את התת מודע ומאפשר לתכנים חסומים ומודחקים ל

תהליך של ריפוי. כאשר האדם מוכן לשחרר את השליטה והאחזקה ולהתמסר לתהליך, הוא חווה חוויה 

רגשית עוצמתית ועמוקה המאפשרת לו לגלות ולהאיר את המקומות האפלים, לשחרר את אותן אמונות 

התהליך מסייע לאדם ליצור אינטגרציה  היושבות בגוף כאנרגיה כלואה ולהתחבר לאיכויות הטמונות בו. 

בין התת מודע למודע, להכיר את עצמו כאדם שלם על כל חלקיו ועל ידי כך, להחזיר לעצמו את הנשימה 

הטבעית החופשית העמוקה והמלאה, המאפשרת לו לחוות את מגוון הרגשות ולממש את הפוטנציאל 

, דמיון מודרך, תנועה ותרגילי התנסות הסדנה משלבת עבודה בטכניקות נשימה שונותהטמון בו.  

 הינו אישי ומתנהל במרחב תומך, מכיל, אוהב, ובטוח של המנחה והמשתתפים.   התהליך שונים. 

     

 *    הסדנה מתנהלת על מזרונים.  נא להצטייד בלבוש נוח וכרית.      

 

 אחה"צ.  ב'ביום תחיל הסדנה ת*    
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 מדריך באוריינטציה פסיכואנליטית וקרוב במיוחד לזרם  –פסיכולוג קליני  -מר ליאון נירנבלט, מ.א. 

ומנחה קבוצות טיפוליות ב'מכון  אחראי על תחום הקבוצות–שנים, בעבר 25-ההתייחסותי ומנחה קבוצות למעלה מ
סמינר הקיבוצים, מרצה בתחום: "פסיכואנליזה, רמת אביב', מלמד ומנחה בכיתה ובשטח בתוכנית 'טיפול שטח' ב

 מסעות בטבע. –סביבה וטבע", מנחה סמינר קליני לפסיכולוגים בחיל האוויר ובחיל הים, התחביב העיקרי
 פסיכואנליטיקאי, מדריך בפסיכותרפיה, מנחה קבוצות, קליניקה פרטית ת"א,   -מר מיכאל בניטה, מ.א. 

 המצא בטבע. אוהב לשוטט, ללכת לאיבוד ... ול
                                   

טבע יכול להיות מיטיב, עוטף ומחבק אך גם מפחיד, מסוכן והרסני. הטבע נמצא בתנועה מתמדת של ה

מחד  -צמיחה, התחדשות וגם דעיכה והרס. שהייה בסביבה הטבעית נוטה לעורר בנו רגשות עוצמתיים

 , ומאידך הטבע מעורר פחדים ויצרים קמאיים.שקט, שלווה, אהבה לטבע, לעצמנו ולזולת

           מטרת הסדנה היא להשתמש ביחסינו עם הטבע כמראה לתהליכים תוך נפשיים ובינאישיים. 

            במהלך הסדנה נעזר בטכניקות הלקוחות מטבע תרפיה, מטיפול באומנויות, מדיטציה ועוד. 

 נאמי.החוויות שנצבור יעובדו בתהליך קבוצתי די

ק"מ מגינוסר כמו שפך נחל עמוד, עין נון, עין כינר,  5במהלך הסדנה נלך ונשהה במקומות הנמצאים עד 

 טבחה ובטיחה. כל המקומות האלו נגישים בקלות ונמצאים על שביל סובב כינרת.

                         מיועדת לבני כל הגילאים המעוניינים לפגוש את עצמם ואחרים בסביבה טבעית.  ההסדנ

                ק"מ ופעילות במים רדודים.  5ההשתתפות כרוכה בהליכות קלות של עד 

נוחות להליכה ולמים, כובע, קרם הגנה,  המשתתפים מתבקשים להצטייד בבגדים נוחים, נעלים/סנדלים  

 תרמיל גב, בקבוק מי שתייה ופנס.

 

 וש את עצמם ואחרים בסביבה טבעית בטבע * הסדנה מיועדת לבני כל הגילאים המעוניינים לפג

  ביום וכשירים להליכות מתונות ולא ארוכות. הסדנה תתחיל במפגש היכרות במרחב הכנס בגינוסר    

 ב' אחה"צ.   

 

 * המשתתפים מתבקשים להצטייד בבגדים נוחים, נעלים/סנדלים נוחות להליכה ולמים, כובע, קרם 

 יה ופנס.      הגנה, תרמיל גב, בקבוק מי שתי   

 

 נצא בבקרים מהמלון לפעילות שטח. ה'עד  ג'בימים * 
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                                                                                   בתיאטרון פלייבק            

                                                                                                                                  
. מדריך בטיפול ובאבחון, הקים ומנהל שותף של המכון הישראלי פסיכולוג קליני בכיר - מר רונן קובלסקי, מ.א.

לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק, חבר במכון לאנליזה קבוצתית, מרצה ומדריך במרכז ויניקוט בישראל ובמכון מגיד 
חי. שיחק, כותב ומביים בתיאטרונים שונים, הקים את "קבוצת התיאטרון הגדה -של המכללה האקדמית תל

האירופאי לבמאים  Arenaגרמני "דור שלישי". זכה בפרס  -אביב ואת פרויקט התיאטרון הישראלי-, תלהשמאלית"
 .1991צעירים, עוסק בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק מאז 

מטפלת בדרמה ומדריכה, מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת ופסיכותרפיסטית.  – ץ מ.א.ברקובי-גב' פזית אילן
חי, במרכז ויניקוט בישראל ובמכון הישראלי -ניקה פרטית, מלמדת במכלל האקדמית תלבמכון ת.ל.מ., ת"א וקלי

 לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק,  מטפלת במכון ת.ל.מ. ובקליניקה פרטית, 
(, מנחה 2002, הקימה את קבוצת תיאטרון הפלייבק "מראות" )1996עוסקת בתיאטרון פלייבק הופעתי וטיפולי משנת 

 ה בכנסים וימי עיון   רבים.ומשחקת בה, מנח

במחזהו "בדלתיים סגורות" מציג ז'אן פול סארטר את עיקרי משנתו לגבי היחס בין האדם לבין זולתו. 

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

רטר, אחרותו של האחר היא הגיהינום של שהוא אינהרנטי לכל תקשורת בין האני לבין האחר. לפי סא

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

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

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

פרנואידית. לתהליכים אלו יש אף השלכות הרסניות ביותר ברמה -האופייניים לפוזיציה הסכיזו

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

אפשרית אך ורק באמצעות חשיפה ל"פני לוינס גורס כי כל התפתחות, נפשית מוסרית וחשיבתית, 

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 האחר. 

יקון ולהתפתחות באמצעות הפנמה על ניתן לראות בתיאורו של לוינס את השאיפה הדפרסיבית לת

ההתמודדות שהוא מזמן עם פיתוי להשלכה ועם התסכול הכרוך בו.                                            

מעבדים  חברי קבוצה פסיכותרפיה קבוצתית בתיאטרון פלייבק היא שיטת טיפול דינמית מתפתחת בה

שיטת טיפול זו מתייחסת בו זמנית לרמת הפרט, הקבוצה  סיפורים מחייהם לאימפרוביזציה תיאטרונית.

והקהילה. ברמת הפרט יוצרת הפסיכותרפיה הקבוצתית בתיאטרון פלייבק מרחב פוטנציאלי משחקי 

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

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

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

האובייקט המתקיימות בקבוצה, יצירה והרחבה של מרחב מעבר אינטרסובייקטיבי במישור האישי 

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

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" 

תהליך זה מספק לחברי הקבוצה אימון מתמשך בעבודה  לשם הרחבת פרספקטיבת ההסתכלות של העצמי.

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

לתיקון הכרוכים בכך. כל זאת מתוך פעולה דרמטית, אילתור ומשחק. בנוסף לכך מגבירה העבודה 

בוש ולכידות קבוצתית ומאפשר הבהרה ועיבוד מעמיקים הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק תהליכים של גי

ויצירתיים של מטריקס ההשלכות הקבוצתי והלא מודע הקבוצתי. ברמה הקהילתית והחברתית מאפשרת 

הפסיכותרפיה הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק העצמה של קולות מוחלשים ומושתקים, גילוי ועיבוד של 

פתרון קונפליקטים.                                               מערכת המיתוסים הקהילתית והאצת תהליכי

נתנסה ונבחן את ההשפעה של העיסוק בתיאטרון פלייבק על התהליך הנפשי האישי  הבמהלך הסדנ

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

רגם התערבויות פסיכולוגיות שונות כשיקוף ופירוש לשפה תיאטרונית ואת נבחן את האופן בו ניתן לת

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

            .המתקנת כתוכן בתוך ההחזרה התיאטרונית וכתהליך מתמשך באינטראקציה הקבוצתית

 אחה"צ. * הסדנה תתחיל ביום ב' 
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מלמד "גישה  מדריך מוסמך, תואר שני בקולנוע )בימוי והפקה(,-פסיכולוג קליני - מר ישראל רוזנבאום, מ.א. 

אקזיסטנציאלית להנחיית קבוצות" בתכנית להכשרת מנחי קבוצות באונ' חיפה, "פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית" ו 
אקזיסטנציאליזם" ב"תכנית ליעוץ וטיפול אקזיסטנציאלי" בסמינר הקיבוצים, הדרכה על קבוצות וטיפול "קולנוע ו

                                                                 בגישה אקזיסטנציאלית, קליניקה פרטית.                                                                     בילדים ונוער בפנימית "אהבה", מנחה קבוצות וקבוצות הדרכה ומטפל 

משפיעים על המקום הייחודי שאני רוצה לתפוס בעולם, על הדרכים בהן אני מתמודד, על הבדידות  אחים

 .ועל השייכות שלי למקומות, ולקבוצות השתייכות שלי, על היכולת שלי לתת, לקבל ולאהוב,

האחים שלנו )או עם היעדרם( מעצבות תפקידים בחיינו ודרכי ההתמודדות   עםחוויות ואינטראקציות 

נעזר או  ,שלנו עם תחרות, קנאה, תוקפנות ועוד..הן גם משפיעות על היותנו יצור חברתי, אנטי חברתי

 נסתכל על עצמנו דרך האחים שלנו. הבסדנ .נוטה להסתדר בעצמו

, ננסה להבין לגבי עצמנו ולגבי חלק בוצהודרך מה שיתרחש בק דרך צפייה בקטעים מסרטים

ממטופלינו משמעויות של יחסי אחים, במה הם או העדרם משמעותיים עבורנו, עד כמה הם יכולים     

לשמור עלינו, לתמוך בנו, לקבל מאתנו ? עד כמה אנחנו ביקורתיים, מפרגנים, תומכים,     ,לתת לנו

 .זהותנו והתפקידים שלנו בחייםפתוחים כלפיהם ... עד כמה הם תרמו לעיצוב 

 אחה"צ.  ב'ל ביום יחתאקזיסטנציאלית משולבת בקולנוע ות-דינמית -ה* הסדנ

 

יָבה 21-" פנלופה ואודיסאוס במאה ה. 21  : על מסעות נשיים ומסעות גבריים, היציאה לדרך והשִׁ
 סדנה חווייתית ויצירתית משולבת בעבודה פסיכודינמית. -הביתה" 

 פסיכולוגית קלינית מומחית, בוגרת התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, - לוב, מ.א.גב' איריס רי
באוניברסיטת חיפה, בעלת תואר שני בספרות עברית השוואתית במסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה 

 ומשמשת כעמיתת הוראה בחוג, תרגמה מספר ספרי עיון בתחום הפסיכואנליזה, כותבת שירה ופרוזה. 

  

ה'בית' וה'דרך' הם ארכיטיפים מרכזיים בתרבותנו המופיעים במיתוסים קדומים כמו הגירוש מגן העדן,               

שתהווה נקודת מוצא לסדנה שלנו.          -הציווי האלוהי לאברהם "ֵלְך ְלָך מארצך ומולדתך", והאודיסיאה 

יוצא למסע, לוחם, מתמודד עם סערות, מפלצות וסכנות, אודיסאוס  –הֶאּפֹוס ההֹוֶמרי משייך את ה'דרך' לגבר 

יורד לשאול תחתיות ועולה ממנה, ואילו ה'בית' הוא המחוז הנשי, בו פנלופה טווה ופורמת אריגים ללא ִתְכָלה, 

?  21-כובשת את רגשותיּה וממתינה עשרים שנה לשובו של בן זוגּה.  מה קורה לפנלופה ואודיסאוס במאה ה

זמן אינה סגורה בחדריּה; אודיסאוס מתמודד עם דרישות שונות לחלוטין מאלה של בן העת פנלופה כבר מ

העתיקה. המשמעויות של גבריּות ונשיּות בימינו, כמו גם של מושגי ה'בית' וה'דרך', מורכבות ומגוונות, פותחות 

האם הוא עלול להגביל אך גם מבלבלות. מהו בית עבורנו ? האם הוא בהכרח מקום בטוח?  -אפשרויות מרובות 

או כורח ? מה קורה כשאנו מגיעים  -? לכבול ? האם יש לנו רק בית אחד ? האם היציאה לדרך היא בחירה 

לצומת דרכים ? האם צילּה של הדרך שלא נבחרה ממשיך ללוות אותנו ? מה קורה לזוגיות כאשר בני הזוג 

מסע הגברי ? אילו מפלצות אורבות לנו בדרכים, יוצאים לדרכים שונות ? מה מייחד את המסע הנשי לעומת ה

 ואילו מסתתרות דווקא בבית ? ואילו פיתויים ? מה משמעות הִשיָבה הביתה עבור כל אחת ואחד מאיתנו ? 

בסדנה נשייט בין שאלות אלה ואחרות, ונבחן את מושגי ה'בית' וה'דרך' עבורנו בהקשרים אישיים, 

 מגדריים, זוגיים ומקצועיים. 

ה תשלב התנסות חווייתית ויצירתית עם עבודה פסיכודינמית, כאשר הספרות תהווה עבורנו השראה הסדנ

וכלי עבודה. נשתמש בגירויים טקסטואליים בשירה ובפרוזה ובתרגילים בכתיבה יוצרת על מנת לעורר, 

 להעמיק ולהעשיר את החוויה.

 ם, נשים וגברים כאחד.     אחה"צ ומיועדת לצעירים ּוותיקי ב'ביום  תחיל*      הסדנה ת

 .לא נדרש ניסיון קודם בכתיבה יוצרת או רקע מיוחד בספרות   *   

 

 



 טופס הרשמה לכנס השנתי של הפסיכולוגים הקליניים
    4.6.18 – 7.6.18במלון "נוף גינוסר"  

 לכבוד

 077-5004028טל. משרד:   4725523רמת השרון ,  39רח' הגפן חברת "גל כנסים" ,  

  i-doron@zahav.net.ilוא"ל: ד 
  CONVENTIONS.CO.IL-WWW.GAL":       ההרשמה באתר הכנס של "גל כנסים

 

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

 _____________________פרטי: שם__________________________      שם משפחה:
 

 דואר אלקטרוני:_____________________@_________________         נקבה/  זכרמין:   
 

 :__________________טלפון נייד_______________________________         בת: וכת
 

 ______________________________________________________    מקום עבודה:
 

 )לסמן בעיגול( : __מדריך/מדריכה )כולל בהסמכה( , __ מומחה/מומחית  :מעמד מקצועי 
 __ מומחה/ית צעיר/ה , __ סיום חובות שמיעה ובהמתנה להתמחות.                             

 
 אני חבר/ה  באיגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל: __ כן       __ לא    )נא לסמן(

 
 ום אותי לסדנה המועדפת עלי )ניתן להתייעץ( לפי סדר עדיפויות:אבקש לרש

 
 . סדנה  מס' _____ שם המנחה/ים________________________________1

 . סדנה מס'  _____ שם המנחה/ים _______________________________                2

 ________. סדנה  מס' _____ שם המנחה/ים _______________________3

 . סדנה מס'  _____ שם המנחה/ים _______________________________4

 ____________________________________________ * בקשות מיוחדות:

 
 (: )נא לציין שמות השותפים לחדרמעוניין/ת להיות בחדר בתיאום עם   

1..................................................... .2                                                                  ......................................................... .                

3 ..................................................... . 

 מקומו.*    במידה ושותף לחדר לא ירשם לכנס, נדאג לשבץ משתתף אחר ב
 שינויים בהרכבי החדרים ניתן יהיה לבצע עד שבוע לפני הכנס.*   

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .₪  .................  נא לסמן() זוגי/לשלושה/לארבעה/ליחידאדם בחדר  ללא לינה/ מלון / פונדק:
 +.₪תוספות: פסיכולוג/ית שאינו/ה חבר/ה האיגוד )"העמותה"(                          .............. 

 

 

 נא להירשם ולשלם בכרטיסי אשראי באתר הכנס של "גל כנסים" . –תשלום ה
 באחריות השולח/ת. נא לוודא הגעת הצ'קים שנשלחו.    -משלוח צ'קים בדואר

 
 בצ'ק נפרד לפקודת האיגוד. –תשלום לאיגוד 

 

 בבקשות מיוחדות ניתן לפנות: 

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

     clinipsy@bezeqint.netדוא"ל:          03-6777483טלפון האיגוד: 

http://www.gal-conventions.co.il/
mailto:salzyossi@gmail.com


 תוכנית הכנס
 

 שעות
 יום ב'

4.6.18 

 יום  ג'

5.6.18 

 יום ד'

6.6.18 

 יום ה'

7.6.18 

07:00-07:30 
 

      

 וקרארוחת ב ארוחת בוקר ארוחת בוקר  07:30-09:00

09:00-10:30 
 

הגעה עצמית משעה 
11:00  . 

הבריכה תעמוד 
 לרשות המשתתפים

 סדנאות סדנאות סדנאות

10:30-11:00  
 הפסקת קפה

 ופירות
 הפסקת קפה

 וגלידה

 הפסקת קפה
 פינוי חדרים
10:30-11:15 

11:00-13:30 
 

 סדנאות סדנאות 
 

11:15-12:45 
 סדנאות

13:30-14:30 

 תחילת הרשמה
13:30 

בלת חדרים ק 
 15:00משעה 

 
 ארוחת צהריים

 
 ארוחת צהריים

 מפגש מסכם
 בקבוצות

13:00-14:30 

15:00-16:00 
מפגש ראשון בסדנה 

15:00-16:30 

 
 הפסקת צהריים

 
 

 
 הפסקת צהריים

 
 

14:30 – 15:30 
 ארוחת צהריים קלה

 

16:00-16:30 
 קפה עלמפגש 

 ועוגה
16:30-17:30 

  קפה ועוגה קפה ועוגה

 
 

16:30-18:00 

 סדנאות
 17:30-19:00 

 סדנאות
16:30-19:30 

 סדנאות
16:30-19:30 

 
 

18:00-19:30 
פגישת מנחים 

 ראשונית
19:15-19:45 

 סדנאות
16:30-19:30 

 סדנאות
16:30-19:30  

  ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב 20:00

 "בערבו של יום"
 פעילות

מקצועית 
 וחברתית

 
21:30 

 פתיחת הכנס
 
 רבותיתפעילות ת

 ) תתפרסם בהמשך(
 

22:00 
 לשיר עם הרוח...""

 שירה בצוותא
"עוד נמשך 
 הריקוד..."

 מסיבת ריקודים

 

 -*מפגש מסכם
 מנחים

20:30-21:00 
 

22:00 
"מעתה ועד..." 

מסיבת ריקודים אל 
 תוך הלילה

 

 

 .'שימו לב לשעות הפעילות בימים ב' וה 
 


