הסתדרות האקדמאים

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

מדעי החברה והרוח (המח"ר)

החטיבה לפסיכולוגיה חינוכית

הסמינר הארצי השנתי לפסיכולוגים חינוכיים

ים המלח

4.12.17 – 7.12.17

קדם סמינר
3.12.17 – 4.12.17

שלום לכל הפסיכולוגיות והפסיכולוגים החינוכיים!
ועד החטיבה החינוכית החל לפעול באמצע שנה שעברה ,ואנו עושים מאמצים ללמוד ולפעול ,במקביל ,למען
המקצוע והעוסקות בו .תחומים רבים דורשים התערבות ,שינוי ,מודעות ,ואנו מסמנים ,צעד אחרי צעד ,טריטוריות
חדשות של מעורבות והשפעה ,למען הציבור הכללי ולמען העוסקים במקצוע .התחלנו בפגישות ושיתופי פעולה עם
גופים שונים הנושקים או משפיעים ישירות על הפסיכולוגיה החינוכית .זאת ,יחד עם עשיה פעילה למען המקצוע,
למשל בפניה לגופים המדירים את הפסיכולוגים החינוכיים מהצעות עבודה מתאימות .לשמחתנו ,אנו מקבלים
תגובות מכבדות של הכרה ושינוי.
לצד העשייה והחידוש ,אנו רואים בכנס הפסיכולוגיה החינוכית מסורת איכותית ,שראוי לשמרה .הכנס מהווה
הזדמנות למפגש והתרעננות לצד למידה מעמיקה וחוויתית ,למאות פסיכולוגיות ופסיכולוגים .שמרנו על מבנה
הכנס כך שתזכו ליהנות מהסדנאות המהוות הזדמנות ללמידה אינטנסיבית וייחודית .לצד זאת ,אנו חשים כי יש
מקום לעשות שימוש נוסף בכנס כמנוף לקידום מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית ,שהרי זוהי ההתכנסות השנתית
היחידה של מאות מהעוסקים במקצוע .לאור כך ,הקדשנו את קדם הכנס השנה להתבוננות על המקצוע עצמו,
בתקווה לפגוש בו את מי שרוצה לקחת חלק בדיוק מעמיק על המקצוע והיבטיו השונים ,ומקווה לראות שינוי
ושיפור במעמדו ,מיצובו וקולו של מקצוע מיוחד ומשמעותי ,הפסיכולוגיה החינוכית.
הכנס יתקיים השנה במלון לאונרדו קלאב בים המלח בתאריכים ,4-7/12/17
קדם הכנס יתקיים בתאריכים .3-4/12/17
כתמיד ,אנו חוזרים ומזמינים את כל מי שרוצה להניע שינוי ,להשפיע או לקדם את הפסיכולוגיה החינוכית
והעוסקות בה ,לפנות אלינו ולנסות ליצור שיתופי פעולה בתחומים הרבים בהם ניתן לפעול ,למייל ועד
החטיבה .edupsyhappy@gmail.com
בברכת הצלחה והנאה,
ועד החטיבה החינוכית בהפ"י
ארז בלנאו (מרכז הכנס)
יואב גבע
הילה סורקה (חברה שלא מן המניין)
נגה בר יהודה
שרית משיח (חברה שלא מן המניין)
מידד כהן
תמר גרינוולד (יו"ר)
תודה לציפי חייקין (יו"ר לשעבר – החטיבה לפסיכולוגיה חינוכית) על תרומתה המשמעותית בארגון הכנס

תנאי קבלה ורישום
הסמינר מיועד לפסיכולוגים בלבד.
 בטופס ההרשמה יש לציין  4סדנאות לפחות בסדר עדיפות יורד (עדיף לרשום .)5
 טופס שלא יכלול  4אפשרויות בחירה לא יתקבל.
 בבחירת הסדנאות יש לשים לב לדרישה הספציפית של הסדנא.
 מספר המקומות בכל סדנא מוגבל ועל כן רצוי מאוד להקדים ולהירשם .נשתדל להיענות
להעדפותיכם ,אך איננו יכולים להתחייב לכך .אנו נהיה בקשר עם כל אחד שבקשותיו לא תעננה.
 פתיחת סדנא מותנית במספר הנרשמים .אם לא תיפתח יוצעו לנרשמים סדנאות אחרות.
 אנו ממליצים בחום להירשם דרך אתר הכנס .הדבר ימנע הרשמות שלא יתקבלו וכן קבלת סדנא
בעדיפות גבוהה יותר.
 החלפת סדנאות לאחר השיבוץ ,רק באישור וועד החטיבה.
מועד אחרון לקבלת טפסי הרשמה , 6.11.17ההודעות על השיבוץ לסדנאות תשלחנה במייל ב20.11.17 -

עלות הסמינר
 ₪ 1,960לפסיכולוג חבר הפ"י עבור  4ימי סמינר.
 ₪ 2,360למומחה לא חבר הפ"י עבור  4ימי סמינר.
 ₪ 2,160למתמחה לא חבר הפ"י עבור  4ימי סמינר.
 ₪ 555תוספת למחיר עבור השתתפות בקדם הסמינר.
דמי חבר להפ"י לשנת  2017הם  ₪ 490למומחה ₪ 250 ,למתמחה.
תוספת המחיר לסמינר למי שאינו חבר הפי היא  ₪ 400למומחה ₪ 200 ,למתמחה.
תוספת לתשלום דרך כרטיס אשראי הינה ₪ 35
ניתן לשלם עבור הסמינר בשלושה תשלומים שווים.
עבור  4ימים
.1
.2
.3

14/9/17
15/10/17
15/11/17

חברי הפ"י

שאינם חברי הפ"י

מתמחים שאינם חברי הפ"י

₪ 654
₪ 653
₪ 653

₪ 787
₪ 787
₪ 786

₪ 720
₪ 720
₪ 720

חברי הפ"י

שאינם חברי הפ"י

מתמחים שאינם חברי הפ"י

₪ 839
₪ 838
₪ 838

₪ 972
₪ 972
₪ 971

₪ 905
₪ 905
₪ 905

עבור  5ימים
.1
.2
.3

14/9/17
15/10/17
15/11/17

גמלאים שאינם עובדים המעוניינים להשתתף בסמינר ומתקשים במימונו מוזמנים לפנות לוועד.
את ההמחאות יש לכתוב לפקודת חברת גל כנסים בע"מ ,למוטב בלבד ,ולשלוח לפי הכתובת:
גל כנסים בע"מ רחוב אלקלעי  ,5תל אביב6274204 .
ההמחאות תיפדנה עפ"י התאריכים הנקובים .תתקבלנה המחאות אישיות בלבד ,ולא התחייבות
ממקום העבודה.

רצוי להירשם דרך אתר האינטרנט המאובטח בכתובת:
www.gal-conventions.co.il
ביטול ההרשמה
 המבטלים הרשמתם ,מכל סיבה שהיא ,עד  15יום לפני הסמינר ,יזוכו בהחזר דמי ההשתתפות
בניכוי  ₪ 150דמי רישום .מ 14-יום לפני הכנס יוחזרו  50%מדמי הרישום.
פחות מ 48-שעות מתחילת הסמינר לא יהיה החזר כספי.
 נרשמים אשר לא יתקבלו לסמינר ,כספר יוחזר במועד מתן התשובות לכלל הנרשמים.
 במידה ואחת הסדנאות תתבטל מסיבה שאינה תלויה בנו או כתוצאה ממיעוט נרשמים ,השיבוץ
החדש יעשה תוך תיאום עם הנרשמים.
מידע נוסף
 את דמי החבר להפ"י ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי בטלפונים,03-5239393 :
03-5239884
 בשאלות וברורים בכל הנוגע לסמינר נא לפנות לגל כנסים בע"מ טל' .077-5004028
תחבורה ודרכי הגעה
לאזור ים המלח ניתן להגיע באמצעות תחבורה ציבורית יעילה ונוחה ממגוון מקומות ברחבי ישראל .להלן
פירוט הסדרי הנסיעה המרכזיים שבהם:
מירושלים והסביבה
קו אגד מספר  - 444יוצא מהתחנה המרכזית החדשה ,עובר בצומת אלמוג ,עין גדי ,מצדה ועין בוקק
מתל אביב והמרכז
קו אגד מספר  - 421יוצא ממסוף ארלוזרוב במרכז תל אביב ,עוצר בעין גדי ,מצדה ,מלונות ים המלח
ונווה זוהר
קו אגד מספר  - 389יוצא מן התחנה המרכזית החדשה בדרום תל אביב  -עובר דרך ערד ,עין בוקק עד
למתחם המלונות
מחיפה והצפון
מחיפה -אין קו אוטובוס ישיר לאזור ים המלח ,יש לקחת אוטובוס לירושלים או לתל אביב ולהמשיך משם
באחד הקווים המצויינים לעיל
מטבריה -קו אגד מספר  961לצומת אלמוג  /צומת בית הערבה  -ומשם לעלות על קו  444או קו  486או
קו  421מירושלים
מבאר שבע
קו אגד מספר  - 385יוצא מן התחנה המרכזית של באר שבע ,עובר דרך עומר וערד ,עד למלונות
קו אגד מספר  - 384יוצא מן התחנה המרכזית של באר שבע ,עובר דרך עומר וערד ,עד למלונות מאילת
קו אגד מספר  - 444יוצא מן התחנה המרכזית של אילת לכיוון ירושלים ,דרך עין בוקק ,מצדה וצומת
אלמוג

סדר יום
יום שני 4.12.17
 – 14:00 – 15:45רישום וקבלת חדרים
 – 14:00 – 15:00ארוחת צהריים
 – 14:00מפגש מנחים
 – 16:00 – 19:00סדנאות
 – 19:00 – 20:30ארוחת ערב
 – 21:00 – 22:00פתיחת הכנס:
 גב' תמר גרינוולד – יו"ר החטיבה לפסיכולוגיה חינוכית.
 ד"ר חווה פרידמן  -פסיכולוגית ראשית שפ"י
 מר ישי שליף – יו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית
 גב' נעם יצחקי  -נציגת ועד המתמחים
 נציגת התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית
יום שלישי 5.12.17
 – 07:00 – 08:45ארוחת בוקר
 – 09:00 – 13:30סדנאות
 – 13:30 – 15:00ארוחת צהריים
 – 15:00 – 19:00אחה"צ פנוי
 – 15:00 – 19:00דוכני מידע לפסיכולוגים החינוכיים -הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית ,ועד
המתמחים ,התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית ועוד
 – 19:00ארוחת ערב
 – 21:00 – 22:00מפגש שיח עם ועד החטיבה החינוכית בהפ"י

יום רביעי 6.12.17
 – 07:00 – 08:45ארוחת בוקר
 – 09:00 – 13:00סדנאות
 – 13:00 – 14:00ארוחת צהריים
 – 14:00 - 15:45הפסקה
 – 16:00 – 19:30סדנאות
 – 19:30ארוחת ערב
 – 21:00 – 22:00מפגש שיח עם ועד המתמחים
 – 22:00פעילות חברתית

יום חמישי 7.12.17
 – 07:00 – 08:45ארוחת בוקר  -פינוי חדרים
 – 09:00 – 13:00סדנאות
 – 13:00ארוחת צהריים קלה ופיזור

קדם הסמינר – 3-4/12/17
"משלוש יוצאת אחת"  -הפסיכולוגיה החינוכית כשלם הגדול מסך חלקיו
לכל אחת ואחד מאיתנו זווית ייחודית דרכה ניתן לראות ,לחוות ולעסוק במקצוע הפסיכולוגיה החינוכית.
אך מהי הפסיכולוגיה החינוכית? האם היא אוסף של תחומי מומחיות משלושת תחומי הליבה (עבודה
מערכתית ,פסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה) שנצברו עם השנים ,או שמא היא מעבר לכך?
האם תחומים אלו הם בהכרח נפרדים זה מזה? והאם הם יכולים לסכם את מגוון האפשרויות העומדות
בפני פסיכולוגית חינוכית בעבודתה?
קדם הכנס יעסוק ביכולתה של הפסיכולוגיה החינוכית לחבר או לבחור בין שלושת התחומים ,ובין גישות
וכלים רבים ,על פי הצורך .היכולת לשלוח חוטים דקים של מחשבה הכורכים יחד שלל היבטים הקשורים
לאירוע אותו אנו בוחנים ,ולנתח אותו לאור ידע נרחב והיכרות מעמיקה
עם תחומים נושקים רבים .תהליכי פירוק והרכבה אלו מתרחשים פעמים רבות בכל יום עבודה של
הפסיכולוגית החינוכית ,אך לא תמיד אנו מודעים למורכבות ולמגוון הגדולים הקיימים בעבודתנו.
בקדם הכנס נבקש להאיר חלק ממגוון זה ,לעורר דיון ,להציע כיווני מחשבה ולהעלות שאלות באשר
לפסיכולוגיה החינוכית:
מהותו של המקצוע ,גבולותיו ,הייחוד המקצועי שבו ,כיווני ההתפתחות הרצויים לו ועוד...
לצורך כך אנו מציעים להתכנס ,להשמיע ולשמוע מהעוסקות והמלמדות במקצוע וגם מכם ,השותפים
בקדם הכנס ,על דרכים שונות בהן ניתן לראות ,להבין ,לפענח ולהציג את הפסיכולוגיה החינוכית.
זאת ,במספר הרצאות ,חווית עיבוד אחרת דרך תיאטרון פלייבק ,ושולחנות עגולים בהם נקיים חשיבה
ציבורית משותפת על המקצוע.
צוות היגוי קדם הסמינר:
ארז בלנאו
תמר גרינוולד
מידד כהן
נגה בר יהודה
אלונה רודד
רוני פלס
גלי שני

תכנית קדם הסמינר
יום ראשון 3/12/17
 – 16:00 – 16:30התכנסות ופתיחה .ארז בלנאו -חבר ועד החטיבה החינוכית בהפ"י ,שפ"ח אור יהודה.
 – 16:30 – 17:30הרצאה  -עבודה מערכתית כעמדה מקצועית אינטגרטיבית מתפתחת החותרת
לרפלקטיביות ( - )RFהשלכות שלושת מרכיבים אלה על תמהיל עבודה ,מיצוב
הפסיכולוג/ית במערכת ועל סוגיות של גבולות ואתיקה.
ד"ר נעמה גרינולד  -פסיכולוגית קלינית .עוסקת בפסיכותרפיה ובייעוץ ארגוני במכון צפנת.
מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות
ציבורית וממשל ע"ש פדרמן
 – 17:30 – 17:45הפסקה
 – 17:45 – 18:45הרצאה – פסיכותרפיה במרחבי הפסיכולוגיה החינוכית :פסיכותרפיה במרחב פוטנציאלי
חמקמק ,מאתגר ,עשיר ועוצמתי.
ירדנה גנץ  -פסיכולוגית חינוכית מדריכה ומטפלת מוסמכת במשפחה ובזוג .מנהלת שפ"ח שוהם
 – 19:30 – 21:00ארוחת ערב
 – 21:30 – 23:00ערב חוויתי  -תיאטרון פלייבק
יום שני 4/12/17
 – 7:00 – 9:00ארוחת בוקר
 – 9:00-10:00הרצאה " -התערבות דיאגנוסטית משפיעה".
סמדר ספיר יוגב ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,מרכזת דיאגנוסטיקה בשפ"ח ירושלים ,חברה
בפורום הארצי לדיאגנוסטיקה ,לקויות למידה והפרעות קשב.
 – 10:00-10:15הפסקה
 – 10:15-11:30קבוצות דיון סביב מבחר נושאים בפסיכולוגיה החינוכית.
 – 11:30-12:30הרצאה " -על צוללנים ,שחיינים ,ומה שביניהם" – מבט אינטגרטיבי-מעמיק על יופיו ועל
מורכבותו של מקצוע הפסיכולוגיה החינוכית.
ד"ר הילי כוכבי ,פסיכולוגית חינוכית מומחית ,מרצה בתוכניות ל-מ.א .בפסיכולוגיה חינוכית
ב"מרכז האקדמי פרס" וב"מרכז ללימודים אקדמיים".
 – 12:30-13:00דברי סיכום – ד"ר אלונה רודד ,חברת צוות היגוי קדם הסמינר ,שפ"ח תל אביב יפו.

רשימת הסדנאות:

" .1הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?"
אתגרי הפסיכולוג החינוכי בעבודתו עם מנהלים
מנחה :אפרת אגמון ,פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ,יועצת ארגונית .מלווה מנהלים בארגונים ,קליניקה
פרטית ,מרצה ב BA -וב  MBA -במרכז האקדמי קריית אונו בהתמחות יעוץ והתנהגות ארגונית.

הסדנא תתמקד בתהליכי הליווי של הפסיכולוג/ית החינוכי/ת את מנהלי המערכת (מנהלי בי"ס,
אשכולות גנים ,מערכות חינוכיות אחרות.)...
נמקד יחדיו את הפרופיל הניהולי הטיפולוגי ,צרכיו ומאפייניו .נדון בייחודיות תהליכי הייעוץ
למנהלים ומשמעויותיהן עבורנו כאנשי מקצוע (בכלים תיאורטיים וחווייתיים כאחד) .נבחן
השלכות אופרטיביות ,נתרגל מיומנויות וננתח התלבטויות ומקרים רלוונטיים ,אשר יועלו ע"י
המשתתפים.
הסדנא הינה סדנא חדשה  ,ממוקמת במפגש בין הפסיכולוגיה ליעוץ הארגוני ובבסיסה הנחת
העבודה שתהליכי העבודה עם מנהלים ממוקמים בצומת מורכבת ורבת השפעה ,המצריכה
מהפסיכולוג/ית החינוכי/ת תפיסת תפקיד בהירה ,מיומנויות ודרכי פעולה ייחודיות .הסדנא
מיועדת למדריכים בחטיבה ובין השאר ,ידון בה תפקידו של המדריך בהיבטי עבודת הייעוץ
למנהלים של מודרכיו.

 Hypno-Breathing .2טיפול בנשימה – חשיבותה של הנשימה בחיינו ובטיפול הפסיכולוגי
מנחה :ד"ר יוסי אדיר ,פסיכולוג קליני ,מורשה להיפנוט והוראה מדעית בהיפנוזה ,מטפל בנשימה ,פסיכולוג
אחראי במכון ההמטואונקולוגי במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

הנשימה היא אינסטינקט הכרחי לחיים; היא נס של פיסיקה וכימיה .האדם הממוצע נושם כ 10-
 20,000פעמים ביום אך לא נותן את הדעת על כך .אנו לרוב לוקחים את תהליך הנשימה כדבר
מובן מאליו ופעמים רבות אין אנו מודעים על השפעתה של הנשימה על מצב רוחנו ,על המתח
והחרדה בחיינו ,על רגשותינו ,גופינו וכיוצא בזה .לרוב ,נשימה איטית ועמוקה מפחיתה תחושת
מתח ונשימה מהירה גורמת לעוררת יתר.
רבים אינם שמים מספיק דגש על תהליך הנשימה ועל היעילות בהתמקדות בנשימה
והטיפול/שימוש בהם .במהלך חיינו ,הן ביומיום והן במהלך הטיפול הפסיכולוגי ,קצב ,מהירות,
איכות ,מיקום ודפוס הנשימה משתנה ללא הרף .הנשימה יכולה לשמש הן כטיפול בפני עצמו והן
ככלי טיפולי .השימוש בעבודת נשימה עשוי להביא ליעילות רבה בטיפול ושיפור חיינו.
הטיפול בנשימה (נשימה מעגלית ,הולוטרופית ,ריברסינג ועוד) ושילובו עם הדמיון הינו טיפול
אנרגטי רב עוצמה ,העושה שימוש בחיבור גופנפש .נשימה מהירה לרוב "מעוררת" ומביאה את
אדם למצבי טראנס ,לשחרור ,להתגברות על חסמים והתנגדויות ,לריפוי ושינוי ,לעיתים בצורה
מהירה ויעילה יותר מאשר טיפולים פסיכולוגים מסוימים וטכניקות/כלים טיפוליים (כגון היפנוזה).
בסדנא זו נחקור את דפוסי הנשימה שלנו והשפעתם על הגוף והנפש .נתנסה בהבנת הנשימה,
נלמד ונתרגל טכניקות נשימה שונות (איטית ,נשימה מעגלית ,נשימה מהירה ועוד) .נשלב בין
הנ שימה לעבודה בדמיון ונעשה זאת בדרך ההתנסותית/חווייתית ביותר ,בעיקר בליווי מוזיקה.
חלק מהסדנא (כ  3-6שעות) יתבצע בים המלח ,שם נתרגל טכניקות מדיטציה ונשימה במים ולכן
יש להתארגן בהתאם.

הסדנא מיועדת לכל מי שרוצה "לנשום".

 .3עבודה טיפולית עם הורים
מנחות :עפרה אלרואי ,פסיכולוגית קלינית מומחית וחינוכית מדריכה ,סגנית מנהלת היחידה הקלינית ,שפ"ח
תל אביב יפו ,רכזת תחום מניעה וטיפול במצבי סיכון ,מחוז תל אביב.
רונית ברימן ,פסיכולוגית קלינית וחינוכית מדריכה ,עד לאחרונה ,מנהלת היחידה הקלינית ,היחידה לפנימיות
ולשירותים טיפוליים ,שפ"ח תל אביב יפו ,מטפלת בקליניקה פרטית.





הפסיכולוגים החינוכיים פוגשים הורים כבר בשלבים הראשונים של עבודתם.
הן בתהליכים של אינטייק ושל מסירת ממצאי אבחון ,הן בהתערבויות בשעת משבר והן במסגרת
"הדרכת הורים" מתמשכת ,ובמקביל לטיפולים פסיכולוגיים של הילדים לאורך זמן.
בסדנא נעסוק בתהליך הייחודי של "עבודה טיפולית עם הורים" ,עבודה המתייחסת לרמות
המודעות ולרמות הלא מודעות הנמצאות במרחב היחסים הורים-ילדים .עבודה המתייחסת
להתמודדויות היום-יומיות בהווה ,וגם למגוון הרגשות  ,החוויות והמחשבות הקיימות בעולמם
הפנימי של ההורים ,ושלהם השלכות על ההורות.
זו עבודה מורכבת הדורשת היכרות והבנה של ההורות בשלבים שונים של התפתחות הילדים
וההורים ,וגם הורות ספציפית לילדים עם בעיות התנהגות ,עם בעיות קשב וריכוז ,הורות לילדים
צעירים ,לילדים בגיל ההתבגרות ובמצבים מיוחדים ,במיוחד במצבי לחץ ואתגר הנוגעים לאפיוני
הילד או הסביבה ,ובהשפעות על ההורות ,כולל סיכונים וסיכויים.
עבודה הדורשת היכרות עם הורות נורמטיבית ועם תהליכים פתולוגיים המשבשים את ההורות
התקינה .נתייחס למושגים כגון :רוחות רפאים בחדר הילדים ,השלכות הוריות ,תסריטים
נרציסטיים ,רמות מודעות הורית ועוד.
מצוקת ההורות בעידן המודרני מחייבת פיתוח תהליכי למידה וגדילה של הורים .כדי שהורים
יסמכו על ילדיהם ויעודדו אותם להתפתחות עצמאית ,עליהם לסמוך על עצמם.
נבחין בין סוגי התערבויות טיפוליות עם הורים ומקומו של הטיפול הדינמי .יחסי הורים וילדים
כהזדמנות הדדית למפגש התפתחותי משמעותי עם "האחר".
הסדנא מיועדת לפסיכולוגים העובדים לפחות שנתיים בשירותים פסיכולוגים חינוכיים ,ואשר
להם לפחות קשר טיפולי אחד עם הורים לאורך זמן.
הסדנא תשלב התנסות חווייתית ,עם צפייה בקטעי סרטים רלבנטיים ,הדרכה חיה על עבודה
טיפולית עם הורים ,ואינטגרציה עם המשגות תיאורטיות.
"מן הקליניקה לתיאוריה וחזרה".

 .4טיפוח הערך העצמי והמסוגלות העצמית כמקדמי תחושת אושר אצל הורים וילדים
מנחה :ד"ר נעמי אפל – מדריכה מוסמכת ומומחית בטיפול התנהגותי קוגניטיבי בפרט ,בזוג ובמשפחה.
מנהלת מכון "שיטות" ,מנהלת אקדמית של המגמה לטיפול הורי ,זוגי ומשפחתי בתוכנית ההכשרה לפסיכותרפיה
התנהגותית – קוגניטיבית בתל השומר ,מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א ,מדריכה אנשי מקצוע ,מנהלים
וצוותים במוסדות ציבוריים ופרטיים .חברת ועד איט"ה ויו"ר הועדה לקידום מעמד ה –  .CBTחיברה ארבעה ספרי
ילדים העוסקים בנושאים של תוקפנות ,שליטה עצמית ,חרדה ,מיומנויות חברתיות והשמנת יתר ושני ספרים
לאנשי מקצוע" :לדבר  CBTעם הורים וילדים"" ,כוחו של  CBTבטיפול זוגי".

ערך עצמי (  ) Self Esteemומסוגלות עצמית ( ) Self Efficacyהם מושגים קרובים אך אינם
זהים ,למרות שקיים ביניהם קשר .אדם בעל ערך עצמי ומסוגלות עצמית גבוהים חווה שביעות
רצון במישורים השונים בחייו ותחושת אושר גדולה יותר מבעלי ערך עצמי ותחושת מסוגלות
עצמית נמוכים .ערך עצמי ותחושת מסוגלות עצמית נמצאו קשורים גם למשתנים כמו דחייה
חברתית (  ,)Leary et al, 1995ביצועים אקדמיים (  ,)Lane,2004בעיות התנהגות ,עבריינות
והתנהגות אנטי סוציאלית ( ,)Donnellan, 2005הפרעות נפשיות כמו חרדה ודיכאון ( Kernis
 ,)et al, 1998; Nezlek et al, 1997הפרעות אכילה (  )Strauss, 1999ואפילו תחלואה
פיסית ( .)Donnellan et al, 2010
המפתח העיקרי בפיתוח ערך עצמי ומסוגלות עצמית ,נמצא אצל ההורים והדמויות המשמעותיות
בחיי הילדים .בכוחם של אלו להעצים באופן משמעותי שני משתנים אלו באמצעות העברת
מסרים חיוביים עקביים.
בסדנא נבהיר לעומק את שני המושגים ,נבהיר את הקשר ביניהם ,ונלמד טכניקות חדשות
ויעילות ,פרי פיתוחי ,שיש בהן כדי לסייע בטיפוחם של מרכיבים אלה בהדרכת הורים וגם בטיפול
ישיר בילד.
הסדנא תתקיים בימים ב' עד ד' (נלמד גם ביום ג' אחה"צ ,לא יהיה לימוד ביום ה')

 .5פסיכולוגית העצמי והזרם ההתייחסותי
שני נהרות זורמים ,מתפתלים ,נפגשים ונפרדים ונעשים לאחד ,האמנם? האפשרות להיות
בהם ביחד ולחוד ,לשייט במושגים ,בהוויה ובחיבור לפרקטיקה החינוכית
מנחות :אילה אריאב ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,בוגרת ביה"ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה,
בוגרת תכנית פסיכותרפיה" :פסיכולוגית העצמי והמעשה הטיפולי" באוניברסיטת תל-אביב ,לימודי המשך
בביה"ס לרפואה,
עובדת בקליניקה פרטית בטיפול עם ילדים ,נוער ומבוגרים וכן עם הורים ,מדריכה פסיכולוגים חינוכיים,
התפתחותיים ואחרים וכן בתכנית לפסיכותרפיה של האיגוד לפסיכולוגיית העצמי
ליאת באומינגר ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,בוגרת ביה"ס לפסיכותרפיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,ובוגרת
המסלול הפסיכואנליטי ההתייחסותי ,אוניברסיטת תל-אביב  -לימודי המשך ,מרצה במדרשה הארצית ללימודים
מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.,
עובדת בקליניקה פרטית בטיפול עם ילדים ,נוער ומבוגרים וכן עם הורים ,מדריכה פסיכולוגים חינוכיים ,ויועצת
למנהלי בתי-ספר תיכוניים.

המצע של הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של "העצמי" הונח בתחילת שנות השבעים ע"י היינץ
קוהוט ,זוהי התפיסה אשר מסמנת את המעבר מן 'האדם האשם' הפרוידיאני אל 'האדם הטרגי',
זוהי התפיסה אשר מניחה עצמיות גרעינית פוטנציאלית המתפתחת באמצעות המטריצה
האמפתית ,דרך כינון יחסי עצמי/זולתעצמי ,עם דגש על הקונטקסט בתוכו מתפתח העצמי.
הגישה ההתייחסותית מהווה קרש קפיצה מפסיכולוגיה של אדם אחד לפסיכולוגיה של שניים.
גישה זו מנכיחה את השדה האינטרסובייקטיבי ,הן כמצע להבנת הדינמיקה הבינאישית בין האם
לתינוק והן כזירת התרחשות במרחב הטיפולי שנתפס כמרחב התהוות הדדי אך לא סימטרי בין
המטפל למטופל.
הסדנא תנוע במרחב הדיאלקטי שבין ראיית האדם כ"אחד" שהסביבה מאפשרת את גדילתו
והתפתחותו ,לבין ראיית האדם כסובייקט משפיע ומושפע ,מעצב ומתעצב דרך מגעיו הדינמיים
עם סובייקטים בסביבתו.
האם קיים פער מושגי מוחלט בין שתי הגישות?
כיצד ההתבוננות הדיפרנציאלית הזאת עוזרת לנו ומשכללת את יכולותינו לפגוש ביחיד  ,ברבים,
להבין ולעזור?
כיצד ניתן להחיל את החשיבה המסועפת הזאת על מערכות החינוך שמהוות הן את סביבת
עבודתו של הפסיכולוג החינוכי והן את מוקד התערבותו הפסיכו-חינוכית.
הסדנא מיועדת לפסיכולוגים עם ניסיון עבודה במרחב החינוכי והפרטני ,המקיימים התערבויות
טיפוליות וייעוציות ויכולים להביא פגישה כתובה מתוך העבודה הזו ,בעלי רקע מסוים בתיאוריות
דינמיות והתפתחותיות ורצון להעמיק בסוגיות שתוארו למעלה
על המשתתפים להביא איתם פגישה כתובה באופן מפורט (וורבטים) הלקוחה מתוך עבודה
טיפולית עם ילד ,הורים או עבודה ייעוצית עם גורם במערכת החינוך.

 .6המקום שבו אנחנו מתחילים
מנחה :ד"ר אודי בונשטיין ,פסיכולוג קליני מדריך ,מורשה לעיסוק ,מחקר והוראה מדעית של היפנוזה;
פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי האוניברסיטאי לגליל; יו"ר האגודה הישראלית להיפנוזה ומנהל "הדדיות" –
מכון מוכר ללימודי היפנוזה ,מחבר "היפנוזה – דרכה של הנפש ליצור את הגוף" ( )2014ו"העין הפנימית"
()2011

תהליך ההתפתחות המקצועית – ממש כמו החיים עצמם – מתחיל במרחב רחמי ,שיכול להיות
מותאם ,גמיש ומכיל אך יכול להיות מגביל ,מרעיל ומעכב .כיצד משפיעות החוויות הראשוניות
הללו על ההתפתחות בהמשך ,כבוגרים (מקצועית ,אישית) וכיצד ניתן לתת מענה לבעיות
שמקורן בחיים התוך רחמיים?
עולה כאן נושא מרתק הקשור לשאלות כמו :היכן 'מתחילה' הנפש? באיזה שלב ובאיזה אופן
נרשמות חוויות חושיות ראשוניות ועד כמה משפיעות חוויות אלו על מי שנהיה בבגרותנו? כיצד
ובאיזה אופן ישפיע הדבר על ההתמודדות שלנו בהמשך החיים ,בשלבי ההתפתחות כאנשי
מקצוע ,כהורים או כבני אדם בכלל? במהלך הסדנא נתנסה ביישומיה של הפסיכולוגיה הפרה-
נטלית (תוך-רחמית) והפרינטלית (ה'מכסה' את התקופה שבין שבוע לפני הלידה ,דרך הלידה
עצמה ועד החודש שלאחר הלידה) וננסה להשיב על שאלות אלו ,הרלוונטיות לקשר שבין האישי
למקצועי וליחסי הגומלין של החלקים הילדיים (סטודנטים ,מתמחים) ,הבוגרים (מומחים)
וההוריים (מדריכים) שבתוכנו .הפסיכולוגיה הפרה-נטלית ) (prenatalוהפרינטלית ))perinatal
עוסקת בחיי הנפש של המטופל הבוגר שמקור קשייו נעוץ בשלב העוברות .יכול הדבר להיות
קשור בעובר (הפיטוס ,)fetus ,באישה ההרה ,ביחסי הגומלין אם-עובר ,ובלידה .לפסיכולוגיה
הפרה-והפרינטלית חשיבות בהגברת הבנתנו את היחסים בין הגוף לנפש ובשיפור היכולת
לאבחן אצל המטופל (ואצל עצמנו) טראומות ראשוניות ,ומכאן – להשליך על אופן הטיפול.
הסדנא תהווה מרחב בטוח ומאפשר למפגש עם זיכרונות מוקדמים מאוד :הן הלא-קרואים ,אך
גם עם חלקי הנפש הספונטניים ,הילדיים והבריאים ,השמחים ,היצריים והיצירתיים .נתנסה
ונתרגל מגוון טכניקות הניתנות ליישום במסגרת העבודה הטיפולית (אם במסגרת טיפול היפנוטי
ואם במסגרת טיפול שאינו היפנוטי) והעשויות להגביר את יעילותנו כאנשי מקצוע .נקודת המוצא
התיאורטית תהיה היפנוזה-התייחסותית ,ותשלב כלים של גישות פסיכואנליטיות (הגישה
ההתייחסותית ,גישת העצמי ,ויניקוט ויחסי אובייקט) וגישות היפנו-אנליטיות .לא נדרש ידע קודם
בהיפנוזה.

 .7סדנת פסיכודרמה
מנחה :דפנה בן אמיתי ,M .A ,בטיפול באומנויות לסלי קולג' ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בפסיכודרמה .בוגרת
תכנית פסיכותרפיה אנליטית בחברה האנליטית .מרצה באוני' חיפה בחוג לטיפול באומנויות .בעלת קליניקה
לקבוצות וטיפולים פרטניים בפסיכודרמה.

הפסיכודרמה היא דרך טיפולית חווייתית ,בהבנת עולמו של הפרט ושל מערכת היחסים שלו.
אחת ממטרות הפסיכודרמה היא לגלות את כוחות החיים המצויים בנו באמצעות היצירתיות
והספונטניות .בסדנא זאת נחווה טעימות מכל מה שלפסיכודרמה יש להציע :מסע בזמן ,עבר,
הווה ,עתיד .אפשרות לממש פנטזיות ,לחזור לרגעים משמעותיים ,להיפרד או להתקרב לדמויות
חשובות בחיינו ,להכיר את עצמנו מעוד זוויות ועוד .כל זאת באווירה תומכת ומקבלת.
מיועד גם למפוחדי פסיכודרמה.

 .8זיהוי תופעות פסיכוטיות בטיפול בילד ובמתבגר
מנחה :אילנה בן חיים ,פסיכולוגית חינוכית וקלינית ,בוגרת לימודים מתקדמים בבית הספר לפסיכותרפיה
באוניברסיטת תל אביב במסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים" .מדריכה במסלול לפסיכותרפיה של המדרשה ובבתי
ספר לפסיכותרפיה באונ .תל אביב ובעלת קליניקה פרטית.

בעת הטיפול בילדים ובמתבגרים אנו נתקלים בתופעות שלא תמיד ניתן לקרוא להן בשם או
להגדירן .בחלק מן המקרים חולק איתנו המטופל מחשבות ורגשות המעוררים ספקות לגבי היותן
מקובלות כנורמליות .מטרתה של הסדנא היא להקנות כלים לאיתור תופעות אלו במהלך טיפול
ובמהלך אבחון ודרכים להתמודדות איתן .נכיר את הכוחות הפנימיים המאפשרים לנו להתמודד
עם המציאות החיצונית ונסקור את האפיונים של נוירוזות למול פסיכוזות  .נלמד להשתמש
בעצמנו ככלי לביצוע האבחון ולהיעזר בהבנה פסיכואנליטית ובאבחנות פסיכיאטריות בעבודתנו .
נשים דגש מיוחד על התופעות המאפיינות את הינקות ,הילדות וגיל ההתבגרות .לסיום נמפה את
מה שעוד דורש בירור והתמחות .בסדנא יובאו דוגמאות והמחשות מן הקליניקה ,האמנות ,
הספרות היפה והמקצועית .ניתן יהיה להביא מקרים להתייעצות לסדנא.

" .9אמא ,אף אחד לא רצה לשחק איתי היום – כיצד להבין ולהתמודד עם קשיים חברתיים אצל
ילדים? "
מנחות :הילית בר אל MA ,פסיכולוגיה קלינית של הילד ,פסיכולוגית חינוכית מומחית בהסמכה להדרכה,
שפ"ח תל אביב ובקליניקה פרטית .התמחות בנושאים של קשיי ויסות רגשי-התנהגותי ,הפרעות קשב ,לקויות
למידה וקשיים חברתיים .מנחת קבוצות להורים ,צוותים חינוכיים וילדים.
ד"ר מאירה בן זקן ,פסיכולוגית חינוכית מומחית בשפ"ח תל אביב ובקליניקה פרטית .התמחות בטיפול בילדים
עם קשי ויסות והפרעת קשב ,הנחית קבוצות הורים ,כמו כן עורכת מחקרים יישומיים במרחב הפסיכולוגיה
החינוכית ,במסגרת פוסט דוקטורט בבינתחומי (בשיתוף עם שפ"י – תוכנית אופק מדעי) ובמדור מחקר בשירות
הפסיכולוגי חינוכי.

פניות אל הפסיכולוג החינוכי העוסקות בקשרים ומצוקה חברתיים של ילדים עשויות להפגיש
אותו עם הורים ואנשי צוות חינוכי הנמצאים במצב של חרדה לרווחתו הרגשית של הילד ואף
בתחושת חוסר אונים; במקרים רבים הם אינם יודעים כיצד להבין את קשיי הילדים ולסייע להם
בדרך מועילה וקיימות ציפיות מן הפסיכולוג שיציע פתרונות למצוקת הילד .הסדנא תעסוק
בהבנת אתגרים וקשיים חברתיים בקרב ילדים בגני ילדים ובתי ספר ,תוך התייחסות לזירה
החברתית העכשווית המתרחשת בחלקה הגדול במדיה החברתית – פייסבוק ,ווטסאפ וכו' .יוצג
מודל להערכה וטיפול בקשיים חברתיים באופן רב מימדי הלוקח בחשבון גורמים שונים  -החל
מקשיים נורמטיביים ותואמי גיל ,דרך קשיים המבוססים על לקויות למידה שונות ,קשיי קשב
וריכוז ,קשיים רגשיים ועוד .יוצגו כלים להתערבות ברמת המערכת ,ההורים והילדים .הסדנא
תכלול תכנים תיאורטיים רלוונטיים וכן התנסות סדנאית-חווייתית דרך משחקים ,קטעי קולנוע
ועוד .הסדנא מיועדת למתמחים ולמומחים.

 .10מעבר מהישרדות להתפתחות-העצמה אישית באמצעות מיומנויות גוף ונפש.
מנחה :יעקב ברגר ,פסיכולוג קליני מדריך ופסיכולוג חינוכי מומחה ,חבר בצוות ההוראה של המרכז להכשרה
במיומנויות גוף ונפש .מנהל מרכז טיפולי מועצה אזורית רמת נגב ,מטפל בטראומה במסגרת המרכז לבריאות
הנפש בב"ש ,ובמסגרת קליניקה פרטית בבאר שבע ובמדרשת בן גוריון.

על המורים ועל התלמידים מופעלים גורמי דחק רבים :תחרותיות ,ביקורת מתמדת ,רעש,
צפיפות ,איום בפגיעה מילולית או פיזית ,העדר ביטחון כלכלי וכו' .כל אלה מערערים את תחושת
היציבות וה ביטחון ומעודדים דפוסי פעולה הישרדותיים ,המוטבעים בנו גנטית ומופעלים באופן
תגובתי ואוטומטי .כמו כן הם פוגעים במידת הפניות ללמידה ולהתפתחות.
בסדנא המבוססת על מודל אינטגרטיבי שפותח על ידי המרכז לרפואת גוף נפש בוושינגטון
( )CMBMבהנהלת ד"ר ג'יימס גורדון ,נבין את האינטראקציות ואת תבניות הפעולה של הגוף
ושל הנפש ,נתנסה ונלמד מיומנויות שונות כגון :נשימה ,תנועה ,מדיטציה ,דמיון מודרך ,ציור
ועוד .מיומנויות אלו משפרות את היכולת להתמודדות עם דחק ואת היכולת לויסות עצמי,
ומגבירות את תחושת המסוגלות האישית ואת יכולת הריכוז ,הלמידה ותהליכי קבלת החלטות
והתמודדות עם בעיות .המודל מדגיש ארבעה מרכיבי העצמה בסיסיים :מודעות עצמית ,הרפיה,
הבעה יצירתית ,ושיתוף ותמיכה הדדים במרחב הבטוח של הקבוצה האנושית .כמו כן היא
מייחסת חשיבות רבה להתבוננות הפנימית ( )mindfulnessככלי מחולל התפתחות אישית.
הסדנא היא דידקטית -חווייתית ,ומאפשרת מפגש חדש עם העצמי ועם האחר ,באמצעות
מודעות עצמית ,שיתוף והבעה יצירתית .השיח בקבוצה ,המבוסס על עקרונות מעגלי הקשבה,
תורם ליצירת מרחב בטוח ותומך להתנסות ולחוויה האישית ,תוך שמירה על איזון בין מבנה לבין
גמישות ובין למידה תיאורטית לבין למידה חווייתית.

 - ( Acceptance and commitment therapy) ACT .11תרפיית מחויבות וקבלה.
מנחה :דן ברזילי ,פסיכולוג חינוכי ,מומחה בטיפול ב ,CBT-בביופידבק ובנוירופידבק .מטפל בילדים מתבגרים
ומבוגרים בגישת  .ACTמנהל את 'מרכז קשב רב' לאבחון וטיפול בהפרעות קשב ,מרצה בתוכנית ללימודי CBT
במכון פסגות ובנוסף קב"ן במילואים בלשכת הגיוס.

-ACTהיא אחת מהגישות הסוחפות ומעוררות העניין בקרב גישות הגל השלישי של הטיפול
הקוגניטיבי התנהגותי.
הטיפול ב ACT-נשען על מודל יישומי המקדם גמישות פסיכולוגית דרך טכניקות של מעורבות,
פתיחות וקבלה של תכנים מנטאליים (מחשבות ,תחושות ,רגשות  ,דחפים וזיכרונות) .כמו כן,
שם דגש רב על ערכי האדם ליצירת חיים מבוססי משמעות.
בסדנא נעסוק בבסיס הפילוסופי והתיאורטי של  ACTונסקור את התהליכים הטיפולים המרכזיים
של הגישה .לאורך הסדנא יועבר חומר תיאורטי ,לצד התנסויות חוויתיות וצפייה בסרטים
הממחישים התערבויות טיפוליות.
הטיפול בגישה זו מותאם לצרכי המטופל ומאפשר התערבויות קצרות טווח יעילות ביותר,
המתאימות גם לאופי ההתערבויות במסגרת העבודה בשירותים הפסיכולוגיים.

 .12על סף המומחיות
מנחות :ברכה ברנע-אלי ,פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה .מנהלת שפ"ח בת ים.
יו"ר ועדת בחינות התמחות .חברה בתת הועדה המקצועית במשרד הבריאות להכרה במוסדות כמקום להתמחות
חינוכית .קליניקה פרטית.
איריס נמדארי וינבאום ,פסיכולוגית חינוכית ומדריכה שפ"ח גבעתיים .רכזת מחוז ת"א תחום מערכתי .מלמדת
במדרשה במחוז ת"א .קליניקה פרטית.

הסדנא מזמינה פסיכולוגים הנמצאים על סף סיום ההתמחות ומתכוונים לגשת לבחינת המומחיות בקרוב.
בחינת המומחיות היא סופו של תהליך ארוך הכולל ידע והתמקצעות ,בצד גיבוש זהות עצמית מקצועית,
בשלה ומגובשת.
במהלך הסדנא נאפשר למשתתפים לחוות סיטואציות דמויות בחינה ,דרכן יוכלו לזהות את החוזקות
והיכולות המקצועיות והאישיות ,בצד חסמים ,חששות ולבטים.
כל אלו יעשו באווירה קבוצתית תומכת ומעשירה.
המשתתפים מתבקשים להביא להצגה מקרה אחד מתוך שלושת תחומי הבחינה .המקרה יהיה כתוב
בתמציתיות מרבית בהיקף של עמוד אחד בלבד.

 ACT .13לטף – סדנת  ACTלטיפול בילדים
מנחה :אנה גולדברט ,פסיכולוגית חינוכית מומחית ורפואית .מומחית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ,מטפלת
ביופידבק מו סמכת .פסיכולוגית בבית חולים קפלן ,מרצה בתוכניות ההכשרה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי ,מפתחת
כלים לטיפול בילדים .בעלת קליניקה פרטית.

סדנא זו תתמקד באדפטציה של גישה טיפולית  ACTלטיפול בילדים.
גישה זו הינה הגישה המשפיעה והמובילה מבין טיפולי "הגל השלישי" והיא מדגישה קבלה של
תכנים מנטאליים שונים ,ביניהם זיכרונות ,מחשבות ורגשות ,וזאת על פני מאבק וניסיון להשיג
עליהם שליטה .גישה זו מסייעת לאנשים לפתח גמישות פסיכולוגית ,כלומר לסייע להם לחיות
חיים עשירים ומלאים יותר ,העולים בקשנה אחד עם מערכת הערכים שלהם.
מדובר בגישה רחבה אשר הטיפולים הנגזרים ממנה מתאימים לטווח רחב של בעיות
פסיכולוגיות ולכן ,ניתן לשלב את העקרונות הנלמדים בסדנא במגוון טיפולים.
במהלך הסדנא נכיר את ששת התהליכים המרכזיים של הגישה ואת האדפטציה לעולם הילדים.
משתתפי הסדנא יצוידו בכלים מעשיים לטיפול בילדים הסובלים ממגוון רחב של קשיים .מדובר
בסדנא דידקטית אשר משלבת אלמנטים חווייתיים ותרגול בקבוצות קטנות.
" .14עזרה ראשונה" לילדים דחויים חברתית בתקופת החביון ,טיפול דינמי ,פרטני ,קצר וחדשני
מנחה :חנה גרפי -פישר ,פסיכולוגית חינוכית מומחית ,בוגרת לימודי פסיכותרפיה בגישת פסיכולוגיית העצמי,
ביביליותרפיסטית ,דוקטורנטית באונ' בר אילן במסלול פסיכואנליזה ופרשנות .ריכזה פרוייקטים חברתיים בשרות
פסיכולוגי חינוכי גבעת שמואל .מפתחת שיטת טיפול פרטני רגשי קצר מועד בילדים דחויים חברתית .מטפלת
בקליניקה פרטית בשיטה זו .מלמדת ומרצה על גיל החביון ודחייה חברתית בפני הורים ומורים .ספרים שכתבה:
ילדים דחויים חברתית (רסלינג) ערפילי טוהר (ספרית פועלים) ,פרי בטן (ידיעות אחרונות) ,ואיש לא ידעה (ידיעות
אחרונות) ,טור אהבה (אבן חושן) ,שותפה בכ תיבת תכנית לימודית "עניין לגדולים" (מרכז לטכנולוגיה חינוכית).

תקופת החביון (גיל בית ספר ,כיתות ב'-ו') לא קיבלה התייחסות מספקת של תיאוריות
פסיכואנליטיות אך היא תקופה רבת משמעות מבחינת התפתחות רגשית .לתקופה זו מאפיינים
התפתחותיים רגשיים כמו :הפרדה בין בנים לבנות ,סטריאוטיפים מגדריים ,מעמדות של
מקובלים ולא מקובלים ,מלך ומלכת כיתה ,שינוי בסוג החברות ,נורמות מוסריות עצמאיות של
חברת ילדי הכיתה ומאפיינים נוספים .זהו שלב התפתחותי שבו מתחולל קונפליקט התפתחותי
אינטראפסיכי" ,אנטיגוני" ,שפתרונו מניח את התשתית למסד האישיות הבוגרת ,שכולל חלקים
פנימיים ,תת מודעים של שלבים מוקדמים בהתפתחות וחלק חיצוני ,מודע ,חברתי ,ושהוא היסוד
להתפתחות התמרות רוחנית ,שתתחלנה כבר בשלב ההתפתחותי הבא -גיל ההתבגרות .בגיל
החביון מתרחשת תופעה נפוצה והיא הדחייה החברתית .אין כמעט ילד בגיל זה שלא נחשף
לדחייה חברתית ,כנפגע ,כפוגע או כצופה .הדחייה החברתית הנה אינהרנטית להתפתחות
הרגשית המתרחשת בתקופת החביון .התייחסות פסיכואנליטית לתקופת החביון ולתופעת
הדחייה החברתית מובילה בהכרח להבנה כי נדרש טיפול דינמי בילדים דחויים חברתית .מטרת
הסדנא להכיר לעומק את תקופת החביון כשלב התפתחותי רגשי ואת תופעת הדחייה החברתית
המתרחשת בה .ללמד שיטת טיפול ייחודית ,ישימה וחדשנית שהנה שונה הן מטיפול קוגנטיבי-
התנהגותי והן מטיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות .שיטה פרטנית ,מהירת תוצאה (בין 5-10
פגישות) ,דינמית ,המושתתת על עקרונות הטיפול של פסיכולוגית העצמי וטיפול קצר מועד.
הטיפול נותן "עזרה ראשונה" לילדים דחויים חברתית ומטרתו להשיבם במהירות לזירה
החברתית ולאחר מכן ,המשך טיפול דינמי ארוך טווח.
כמו כן ינתנו כלים להתערבות מערכתית בתופעות כגון :דחייה חברתית ,חרם ,שיימינג ,נורמות
כיתתיות ,אלימות ועוד.
הסדנא מיועדת לפסיכולוגים בעלי ניסיון בטיפול בילדים.

" .15בין התאמה להטמעה :הטמעת תכניות התערבות מערכתיות המותאמות לתרבות מקומית
וארגונית"
מנחה :ד"ר ליאת הלפמן ,פסיכולוגית חינוכית מומחית וחוקרת .לאחר כשמונה שנים כפסיכולוגית בשרות
החינוכי  ,בחינוך הרגיל והמיוחד ,פנתה לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קולומביה ,שם הוכשרה בהפצה והטמעה של
התערבויות מבוססות ראיות במערכות דלות משאבים ,תחום בו התעניינה כפועל יוצא של ניסיונה במערכת החינוך.
תחום המחקר העיקרי של ד"ר הלפמן הינו הבדלים בין-אישיים בתגובה הרגשית והביולוגית למצבי עקה ודחק,
ובפרט דפוסים ייחודיים לנשים ולילדים והנגזרות הטיפוליות של דפוסים אלו.

בשנים האחרונות ,הולך ומתפתח תחום חקר חדש" ,מדעי הפצה והטמעה" ( dissemination
 .)and implementation science – D&Iתחום זה מתמקד בהתאמה ,הנגשה ,הטמעה,
והערכה ,של פרקטיקות מבוססות ראיות בתחום הבריאות במערכות שונות ,כולל תרבויות שונות
ואתרים דלי משאבים .בהתאם ,התפתחה בתחום מתודולוגיה סדורה ,הכוללת הערכת צרכים,
התאמת התערבויות ,והטמעתה במערכת תוך תכנון קיימות.
בהתאם לכך הסדנא תתמקד ביישומים הנגזרים מתחום זה לפסיכולוגי החינוכי ,הן במערכת
חינוך ספציפית בה עובד הפסיכולוג והן מתוך ראיה של השפ"ח ככלל כגורם האמון על קידום
בריאות נפש במערכת העירונית ,ובפרט לאוכלוסיות פגיעות ומוחלשות .נלמד כיצד ליישם זאת
לגבי:
 .1הערכת צרכים תוך זיהוי דמויות מפתח ובעלי עניין במערכת ובמערכות נושקות ,שימוש
בטכניקות מהירות של תצפית ,ראיון ,וקבוצות מיקוד ועם דגש על תרבות.
 .2שיתוף פעולה עם דמויות מפתח מתוך המערכת על מנת להתאים התערבויות ברמה
המערכתית והפרטנית תוך מתן דגש להתאמה להקשר ,למשאבים ,ולצרכים הקיימים באותה
מערכת.
 .3הטמעת ההתערבות תוך גיוס השטח והערכת התוצרים לצורך המשך התאמה ושיפור
השירות.
 .4שימור קיימות על ידי יצירת תשתית של בעלי עניין המושקעים בתכנית מתוך המערכת.
הסדנא תתקיים במתכונת של דידקטיקה ,דיון ,ויישום באמצעות דוגמאות שמעלים
המשתתפים.

 .16מיינדפולנס ( )mindfulnessועשיה – השילוב בין הוויה ( )beingועשייה בעבודה מערכתית
מנחה :הלל זרן ,פסיכולוג חינוכי מומחה ,מנהל שפ״ח קרית ארבע .מוסמך כמטפל נרטיבי עם הכשרה בין
לאומית ולימד טיפול נרטיבי בכנסים בארץ ובחו״ל .בוגר קורסים של  M.I.T.בבוסטון ,ארה״ב בתיאוריה -Uו U-Lab
ומנחה קבוצות וסדנאות בנושא.

בסדנא זו נלמד גישה שיטתית של שימוש במיינדפולנס ( )mindfulnessובהקשבה עמוקה על
מנת להביא את המערכת כולה למקום מודע ויצירת שינוי הנובע מכל חלקי המערכת (תלמידים,
הורים ,מורים ,מועצת העיר).
המודל של הסדנא מבוסס על ״תיאוריה U -״ ועל מודל למידה חווייתי שנקרא ״U-Lab״.
כאשר קבוצה מתמודדת עם קשיים ובעיות ,כמעט כל חברי הקבוצה יכירו בבירור מה קורה אבל
מרגישים שלא מסוגלים לעשות שום דבר בקשר לזה .במילים אחרות ,אנו מכירים באופן
קולקטיבי בבעיות אך מרגישים פחות אחראים בנפרד או מסוגלים לחולל שינוי.
 U-Labמשתמש בכלים שונים כדי לאפשר לקבוצה ,הן כחברים בודדים והן לקבוצה כולה,
להשהות את דרכי החשיבה וההקשבה כדי להגיע לתפיסה משותפת ולחוש את הדברים
שצריכים לזוז .עובדים יחד כדי להיות מודעים לקולות של שיפוט ,ציניות ופחד על מנת ליצור
ראש פתוח ,לב פתוח ורצון פתוח .תהליך זה מאפשר לקבוצה לעבור ממודל המבוסס ״אגו״
למודל המבוסס ״אקו״ ולקבוע חזון קולקטיבי והבנה של הרצונות העמוקים יותר של הקבוצות.
כאשר עובדים על זה יחד ,החברים של הקבוצה יכולים להתחיל להוביל את החזון העתידי כפי
שהוא מתהווה ,לתת לרעיונות לבוא ולהתחיל להחליט על משימות ופעילויות שיאפשרו את
העתיד לבוא לידי ביטוי.
הסדנא מבוסס על למידה תיאורטית אך יותר על משימות חווייתיות ,כגון :מסע תחושתי דימוני,
תרגיל תקיעות ,מעבדת ניתוח מקרים ,ראיונות דיאלוג ,ותיאטרון חברותי-מודעותי.
 .17פסיכולוגיית העצמי של קוהוט וביטויה בעבודת הפסיכולוג החינוכי.
מנחה :יהודה חגי ,פסיכולוג חינוכי ומדריך קליני ,מנהל השרות הפסיכולוגי חינוכי בדימונה ,פסיכולוג במסגרת
המרפאה לבריאות הנפש בבאר שבע ,קליניקה פרטית ,מחבר הספר ״יש לי ילד אחר״ ביחד עם עירית חגי.

בסדנא זו תוצג התפיסה הפסיכולוגית של "תיאורית העצמי" של הינץ קוהוט כפי שהיא מסבירה את טבע
האדם ,מניעיו וצרכיו תוך ניסיון להבין את העמדה הטיפולית של הפסיכולוג העובד על פי גישה זו,
במפגשיו השונים בקליניקה ובשדה.
בסדנא ילמדו המושגים הבסיסיים של התיאוריה כגון :אמפטיה ,זולת -עצמי ,פגיעות נרקיסיסטיות ,עצמי
גרנדיוזי ,זעם נרקיסיסטי ,דמות ההורה האידיאלי ועוד .תפיסת העצמי ומושגיה המרכזיים ישמשו בסדנא
לניתוח המגעים של הפסיכולוג החינוכי עם הקליינטים (מנהל ,מורה ,הורים וילדים) ולבחינה של תופעות
כמו :אלימות ,התפרצויות זעם ,אקלים חינוכי ,אמביציה ,ערכים והישגיות.
מטרת הסדנא לצייד את המשתתפים בכלים לניתוח וטיפול בתופעות שכיחות בעבודתם תוך שימוש
במושגים ועקרונות של פסיכולוגיית העצמי.
הסדנא תהיה גם התנסותית ותלווה במוסיקה.

 .18ממגרש הספורט לשדה החינוכי
מנחים :אלי חוה ,פסיכולוג חינוכי מומחה ופסיכולוג ספורט .מרצה בקרייה האקדמית אונו ,פסיכולוג הוועד
האולימפי , mental jump,העמותה לילדים בסיכון וקליניקה פרטית.

ד"ר אלון אבישר,

פסיכולוג חינוכי מומחה ומדריך ,שפ"ח רשל"צ.

הסדנא תעניק למשתתף בה הזדמנות להיכרות אישית וקבוצתית עם הספורט ככלי מרתק
לעבודת הפסיכולוג .יושם דגש על יכולתו של הפסיכולוג להשתמש בפעילות ספורטיבית למטרות
פסיכו-חינוכיות .זאת תוך הבנת עולם הספורט כמשקף את עולמנו הפנימי ומגרש הספורט כשדה
הטיפולי דינמי ומרתק המעורר בין היתר :תחרות ,תסכול ,הצלחה ,מתח ,אגו ,קונפליקטים,
יצרים ,דינמיקה קבוצתית ועוד .מומלץ ככלי הניתן ליישום במוסדות חינוך וספורט ,להבנה של
עולמנו הפנימי ולבריאות הגוף והנפש.
על המשתתפים להביא עימם ביגוד ספורט אישי לצורך פעילות גופנית שתאפשר התנסות
חווייתית.

" .19משפחה מהפנטת ומשגעת" :תהליכים בונים והורסים במשפחה מהמבט של התהליכים
ההיפנוטיים במשפחה.
מנחה :אריה טבעון ,פסיכולוג קליני מומחה ,מטפל משפחתי וזוגי מוסמך ,היפנו תרפיסט ,מנהל את מכון -
טבעון ,באבן יהודה .מחבר ומפתח של "שיטת טבעון לסמכות שלמה" .שיטה בת כ  20שנה המיושמת בטיפולים -
משפחתיים ,בחינוך בהורות ,בביה"ס בפנימיות (כמו בפנימיית  -נירים ובצה"ל) ובניהול.

המקור לכל מצבי התודעה וההתנסויות הראשוניות כחלק מעיצוב תהליכי מנטאליזציה ,והסימבוליזציה של
ייצוגי העצמי ,מתחיל במשפחה .במשפחה מתווכים ומווסתים תהליכים שונים מהיום יום ,ש"נקראים"
ומפורשים על ידינו בערוצים שונים :פסיכו -פיסיים ,תחושתיים -תודעתיים ,תובנתיים ,שנחווים במשולב או
במנותק ,ב"הרמוניות שונות" ומעצבים את חווית העצמי ,כחלקים מ"הבועה של המרחב המשפחתי" .
על פי תפיסת המנחה "מטפל טוב" מהווה דמות העברה ,שמעניקה נוכחות של "סמכות
שלמה" ,בטיפול שהינו רב ממדי לאו -דווקא בדרך ובפרקטיקה "הקלאסית".
במשפחה מתווכים ומווסתים תהליכים שונים ש"נקראים" על ידינו בערוצים שונים :במרחב המשפחתי:
פסיכו פיסיים ,תחושתיים -בכל החושים ,תודעתיים ,תת-מודעים ,לצד חלקים מילוליים.
"ההסתכלות מהפריזמה ההיפנוטית /סוגסטיבית ,נותנת מבט שונה ומעמיק על תהליכים אישיים
ומערכתיים בהם נוצרים "
סוגסטיות מעצבות" בעלות השפעה לטווח רחוק לטוב ולרע .ניתן להשתמש בתהליכים אלו ואף להביאם
ככלי להעצמה ולשינוי.
הסדנא תציג בדרך התנסותית -
חווייתית מצבים ו"הרמוניות שונות" במשפחה ובהתפתחותנו ,בסיפור המשפחתי האישי שלנו
ושל משפחות שונות .יודגמו מספר כלים ייחודיים ומקרים והתערבויות טיפוליות ייחודיות,
שמשולבות ב"שיטת הסמכות השלמה " שמאפשרת הבנה תיאורטית ייחודית בכלים
ייחודיים לעבודה ,ול"התרה" של "מצבים משפחתיים נעולים".
הסדנא מיועדת למטפלים ותיקים (בעלי ניסיון של לפחות  5שנים) בעלי ניסיון בהדרכה
ובטיפול בהורים ובמשפחה בראייה מערכתית ,ובעיקר לכאלו שיצא להם להיחשף בהכרות
ראשונית לשיטת "הסמכות השלמה".

 .20האדם עושה את התפקיד והתפקיד עושה את האדם ' -אני' כפסיכולוג חינוכי
מנחים :דורית טל ,פסיכולוגית קלינית וחינוכית מדריכה ,מנהלת היחידה הקלינית ומדור פנימיות שפ"ח תל
אביב יפו
אייל עציוני ,פסיכולוג קליני ומנחה קבוצות ,פסיכולוג ביחידה הקלינית לאוטיזם בשפ"ח חולון .מטפל בקליניקה
פרטית ברמת גן .חבר "אפק".

מטרת הסדנא לפתוח מרחב ללמידה התנסותית ,דרך התבוננות עצמית ,חשיבה משותפת ושיח,
על היבטים רגשיים ודינאמיים של התפתחות וגיבוש התפקיד והזהות המקצועית של הפסיכולוג
החינוכי .בסדנא נחקור את תפיסת התפקיד והמקצוע הפנימית ,את שורשיה ,נלמד כיצד היא
משפיעה על אופן ההתנהלות בתפקיד ,וניישם את הלמידה לעבודה מחוץ לסדנא.
הפסיכולוג החינוכי עובד ובונה את סמכותו המקצועית בממשק בין מערכות וארגונים מורכבים –
עיר ,שפ"ח ,תחנה ,בתי ספר ,קהילות ,שיוכים מקצועיים וכד' .תהליך גיבוש התפקיד והזהות
המקצועית מהווה אתגר מקצועי בפני עצמו הן מבחינה חשיבתית תפיסתית והן מבחינה רגשית
אישית .הציפיות והגדרת התפקיד של הארגונים השונים ,כמו של הפסיכולוג עצמו ,עשויות להיות
מודעות ולא מודעות ,פורמאליות ולא פורמאליות .כך מוצא את עצמו הפסיכולוג בקונפליקטים
פנימיים וחיצוניים ,תוך אישיים ובין אישיים ,המשפיעים על חוויותיו והתנהלותו בתפקידו .הפתגם
העממי אומר דבר והיפוכו" :האדם עושה את התפקיד" ו"-התפקיד עושה את האדם" .ניתן
לדמות את התפקיד והמקצוע למדים או חליפה אותם לובש האינדיבידואל" .מדי" התפקיד
נתפרים ע"י הארגון אך כל אינידיבידואל לובש את המדים באופן ייחודי לו.
בשפה אנליטית ,התפקיד הינו ישות אובייקטיבית בחלקה ,וסובייקטיבית בחלקה ,הממוקמת
במרחב הביניים בין ציפיות ותפיסת התפקיד של הארגון ,והפרט .בין הדרישות האובייקטיביות
של התפקיד לעולמו הפנימי של האינידיבידואל הנושא בתפקיד.
ניתן להמשיג את התפקיד כממוקם ב"מרחב מעבר"  Potential spaceוויניקוטיאני.
לנטילת תפקיד סמכותי מורכבויות ואתגרים ייחודים ,לתפיסת הסמכות המופנמת של
האינדיבידואל השפעה קריטית על אופן ביצוע תפקיד הדורש עמדה סמכותית .הפנמה זו נוצרת
באופן מצטבר במהלך החיים ומתעצבת באמצעות מפגשים עם דמויות סמכות משמעותיות,
ובעיקר ,ההורים אשר משאירים את חותמם בתקופה בה אין לילד את האפשרות או המרחב
לבחון השפעה זו בכלים של שפה וחשיבה.
מתודה " -ניתוח תפקיד"  -המשתתפים בסדנא ימלאו מבעוד מועד שאלון קצר .לכל משתתף
תיוחד פגישת עבודה פרטנית בנוכחות הקבוצה .הסדנא מובנית חלקית ,כך נוצרת תחושת
ביטחון אשר מאפשרת כניסה מהירה לעבודה .השילוב בין חקירת עומק ברמת האינידיבידואל /
המשתתף ,לבין שימוש בחברי הקבוצה כמראות ,בהן משתקפות זוויות התבוננות אחרות
ורעננות על דילמות תפקידיות ,מהווה כלי עצמתי ומעשיר.

" .21בחזרה לעיקרון העונג" :התפתחות וזהות מינית ושיח רלבנטי עם ילדים ומתבגרים בעידן
המקוון.
מנחות :טלי טרגר ,פסיכולוגית חינוכית ,מדריכה .מנהלת השירות הפסיכולוגי של עיריית מעלה אדומים.
מנהלת מרכז טיפול במתבגרים בשפ"ח ,מנהלת לשעבר של היחידה למיניות ,זוגיות ומשפחה בשפ"י משה"ח,
מנחה בתחום של אובדנות ונוער בסיכון ,קליניקה פרטית ,מנחת קבוצות.
שרון צונץ ,פסיכולוגית חינוכית בשפ"ח גבעת-שמואל .לשעבר מנהלת השירות הפסיכולוגי של המועצה האזורית
'תמר' ומדריכה ביחידה למיניות ,זוגיות ומשפחה בשפ"י .קליניקה פרטית ,מרצה להורים וצוותי חינוך ,אורחת קבועה
בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים.

כולנו יצורים מיניים .תהליך החינוך המיני מתרחש לאורך כל חייו של האדם – בין אם החינוך
מודע ומכוון ובין אם לאו .מהו תפקיד ההורים והמורים בתהליך זה? מה בפועל קורה? יתרה
מכך ,בעידן המקוון ילדים חשופים מגיל צעיר לגירויים מיניים וחושניים עוצמתיים ולרוב אינם
מצוידים בכלים המתאימים להתמודדות עם גירויים אלה ולהכלתם בצורה תואמת גיל ובריאה.
היום יותר מאי פעם ,ילדים ובני נוער זקוקים למבוגרים משמעותיים בחייהם (הורים ואנשי חינוך)
שמוכנים ומסגולים לדבר איתם דיבור רלבנטי -שהוא אמיתי ,אמיץ ו"בגובה העיניים" בנושאים
של מיניות ,זהות מינית ,דימוי גוף ,אוננות ,אהבה ,אינטימיות ,חיזור וזוגיות .הסדנא תשלב
למידה תיאורטית והתנסות חווייתית אישית וקבוצתית ,צפייה בקטעי וידאו ושימוש בכלים
נוספים ,בניסיון לשפר את יכולות השיח הרלבנטי שלנו כאנשי מקצוע וכהורים סביב נושאים אלה.
הסדנא תעסוק בסוגיות השונות של מיניות לאורך שלבי ההתפתחות השונים :מינקות ועד לגיל
ההתבגרות.
בסיום הסדנא נעסוק באפשרויות ליישום הנלמד בעבודה עם ילדים ,מחנכים והורים סביב
נושאים הקשורים למיניות ולהתפתחות מינית בריאה.

 .22טיפול דינאמ י קצר מועד ויישומו "במרחב הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי".
מנחים :ד"ר יעקב יבלון ,פסיכולוג ,מדריך ,מנהל שפ"ח גן רווה ,פסיכולוג ראשי "מכון ארז".
אודי בק ,פסיכולוג חינוכי בהסמכה להדרכה ,מנהל שפ"ח קריית עקרון ,בעל קליניקה פרטית.
מאפייני עבודתו של פסיכולוג השפ"ח ,בין אם היא מתקיימת בחדר הטיפולים ,בעבודת הייעוץ
לסוגיה ,בעבודה עם הורים או בעבודה מערכתית ,מחייבים גם הבנה ושליטה בעבודה ממוקדת
וקצרת מועד ביסודה .מה הם עקרונות הגישה הדינאמית קצרת המועד ? עד כמה גישה זו
מותאמת ורלוונטית לעבודת הפסיכולוג בכלל ולפסיכולוג החינוכי בפרט? האם היא פשרה מול
אילוצי המציאות החיצונית או לחילופין בחירה מושכלת ואף מועדפת?
כיצד ניתן לעשות שימוש נרחב בעקרונות הגישה במגוון עיסוקיו של פסיכולוג השפ"ח ? .מה
היתרונות שגישה זו מציעה כדי לתעל ,לייעל את עבודת הפסיכולוג? כל אלה עומדים ללמידה
בסדנא.
הסדנא תעסוק בלמידת העקרונות התיאורטיים של הגישה ,במרכיבים המשותפים והייחודיים של
התיאורטיקנים המובילים ,כמו גם ביישום הגישה למרחב עבודתו של הפסיכולוג החינוכי
באמצעות עבודה סדנאית .הסדנא תשלב למידה והרחבה של הידע תוך שילוב רובד התנסותי
חווייתי .המשתתפים מוזמנים להביא דוגמאות ממרחב עבודתם אשר יחד עם העבודה הסדנאית
ישמשו לביסוס הלמידה ויישומה במרחב עבודתם .

 .23קשיים ומענים בשיח בין בוגרים לנוער בזמננו ,בהשתקפותם בעבודת הפסיכולוג החינוכי.
מנחה :ד"ר ניצה ירום ,פסיכולוגית קלינית בכירה ופסיכואנליטיקאית ,המדריכה שנים רבות פסיכולוגים
המטפלים בילדים ונוער ומדריכים הורים .תשעת ספריה ראו אור בעברית ובאנגלית ,ביניהם" :סיפורי גוף" (מודן,
" ,)2010שפות הגוף" (אוניברסיטת חיפה/פרדס )2013 ,ו"מצפן להורות ראויה – מדריך לשיח הבין-דורי" (פרדס,
 ,)2015שיהווה רקע לסדנא.

ללוות ילדים ונוער בזמננו כהורים וכאנשי מקצוע זוהי משימה אחראית ומסובכת .העולם שאנו המבוגרים
גדלנו בו ,התחלף בצל אמצעים טכנולוגיים שמשנים את מציאות החיים בקצב מהיר .בעולמנו זה הילדים
הם ילדים מזן חדש ,שמתמצאים ופתוחים לעולם החברתי והטכנולוגי שלתוכו הם נולדים וגדלים .מולם
עומדים הורים נבוכים ,הקרועים בין מחויבויות ,לא בטוחים במה שיש להם להציע ואיך לממש את
אחריותם לילדיהם.
ההורים ואנשי המקצוע מוצאים עצמם לא פעם ,חסרי אונים ושפה מול הילדים הידענים והפקחים של
היום ,שעבורם הם 'דינוזאורים' שלא מבינים על מה הצעירים מדברים .המבוגרים הדואגים יכולים להמיר
את חוסר האונים וללמוד לסמוך על שיקול דעתם ועל דעת שותפיהם למסע – הילדים הראויים ,שיכולים
גם ללכת לאיבוד בדרכיהם ,וזקוקים ללווי הבוגר.
מטרת הסדנא :לעזור למשתתפים בדרך חווייתית לאתר את הקשיים שהם חווים בחייהם המקצועיים
והאישיים מול עולם הצעירים ,למצוא מענה ואפשרויות שיח שתעוררנה אמון ותהיינה רלוונטיות במפגש
שלהם עם תלמידים ,בהדרכת ההורים וביוזמות מערכתיות בבית הספר ובקהילה.
ב סדנא נבחן את הקשיים בתחומים חשובים למפגש הפסיכולוג החינוכי עם עולמם של הצעירים בהווה:
התחושות והאופציות של מבוגרים מול ילדים ונוער הבקיאים מהם בטכנולוגיה ובעלי תבונה ,תחושות
ואופציות של מבוגרים שגדלו על מבוכה מינית ועומדים מול ההתפתחות המינית המוקדמת של הצעירים,
וקשיים נוספים שיעלו בסדנא.

 .24הדרקון בעל ארבעת הראשים" טיפול קצר מועד -להתמודדות עם לחצים ופחדיםCBT .
משולב עם ביופידבק.
מנחים :אדר לביא ,פסיכולוג חינוכי מדריך ,מטפל בהפרעות חרדה באמצעות ביופידבק וגישות נוספות ,מטפל
ומדריך מוסמך לביופידבק ,חבר הנהלת האגודה הישראלית לביופידבק.
ריקי שומן ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,מנהלת שפ"ח גבעתיים ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בביופידבק.

בסדנא נכיר את הדרקון בעל ארבעת הראשים ,נתבונן ונלמד כיצד הגוף שלנו מגיב למתחים
ופחדים? כיצד המחשבות שלנו עובדות במצבי לחץ? מה הקשר בין מה שאנו חושבים ומה
שקורה לנו בגוף? מה עוזר לנו למצוא את הדרך חזרה לאיזון? ו..כיצד כל זה מתקשר לטיפול
פסיכולוגי ממוקד? בסדנא יודגש השילוב בין התבוננות ומשחקיות
( (Mindfulness & Playfulnessכעיקרון מנחה בטיפול פסיכולוגי עכשווי .נתנסה בשיטות
הרפיה שונות ,בשימוש בדמיון בשילוב משחקים בטיפול ,בציד מחשבות אוטומטיות ,ונשלב כל
זאת באימון פיזיולוגי באמצעות ביופידבק.

 .25החלום – שער אל מקורות הנפש.
מנחים :אילנה לנדי ,פסיכולוגית קלינית מדריכה .מנחת קבוצות .מרצה ומדריכה לשעבר בתכנית לפסיכותרפיה
באוניברסיטת חיפה ,ובתוכנית להכשרת מנחי קבוצות באוניברסיטת חיפה .מנחה סדנאות בנושא חלומות.
מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית קרית טבעון.
נתנאל פרי ,פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני בכיר .חבר במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית .מרכז את
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית בגישה של יונג באוניברסיטת בר אילן ,מנחה סדנאות חלימה ומטפל בקליניקה
פרטית בת"א.

"אתמול חלמתי שאני פרפר והיום איני יודע האם אני האדם שחלם שהוא פרפר או אני פרפר שחולם
שהוא אדם" ...צ'אונג טסה
החלום מאפשר לנו להיות בקשר עם השורשים של העולם הפנימי שלנו והחלימה היא ניסיון ספונטאני
של הנפש לגשר בין המקורות של הנפש – הלא מודע ,לבין עולם התודעה.
החלימה מתמירה ומצמיחה את האנרגיה הנפשית הקיימת בלא מודע מן המצב ההיולי והגולמי שלה
למצב של תכנים פיגורטיביים וחושניים הבאים לידי ביטוי בסמלים ובדימויים ,שהם הפירות של החלימה.
בסדנא נתייחס אל החלום כאל משל אשר מבטא בצורה סמלית את המגמות והיסודות השונים הקיימים
בתוכנו ,מעניק משמעות למציאות הפנימית והחיצונית ,מכוון אותנו ומאפשר התפתחות וצמיחה .ננסה
ללמוד את שפת המקור של הנפש באופן חוויתי בעיקר ובמידת הצורך נתעכב גם על היבטים תיאורטיים
שונים של העבודה עם החלום בטיפול.
כמו כן נתייחס לתהליכים בקבוצה ונעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בין התכנים הסימבוליים של חלומות
המשתתפים ,לבין הדינאמיקה המתרחשת במהלכה .היות שהחלום מחזיק פקעת של משמעויות וזרעים
של צמיחה ,ההתבוננות מנקודות מבט שונות של החברים בקבוצה ,יכולה לאפשר מצע למרחב חדש,
לגדילה ולהתפתחות .הקבוצה פתוחה לפסיכולוגים בכל שלבי החיים  ,גברים ונשים ,כדי לעודד הסתכלות
רבת פנים זו .המשתתפים מוזמנים להביא חלומות רשומים שנחלמו בתקופות שונות בחייהם ,או
שייחלמו במהלך הסדנא בכנס.

 .26שימושים בגישת מצבי אגו בטיפול נפשי )(Ego State Therapy
מנחה :יוסי מאירסון ,פסיכולוג קליני ,מדריך בהיפנוזה והפנותרפיה ,עמית הוראה באוני' תל אביב ,יו"ר לשעבר
של האגודה הישראלית להיפנוזה וחבר בוועד העולמי של איגוד מטפלי מצבי אגו – EST

התפיסה שהנפש שלנו מורכבת מאספקטים שונים ,הנמצאים באינטראקציה מתמדת ולעתים
פועלים לא באופן מתואם ,עומדת בבסיס הגישות הפסיכודינמיות השונות .לרוב ,תאוריות
פסיכודינמיות יכולות לתרום לאבחון של מצבו הנפשי של האדם המטופל ,אך הן פחות יעילות
בתהליך של בניית התערבות טיפולית המכוונת לשינוי אישיותי משמעותי בזמן קצר יחסית.
בשנות השבעים של המאה ה 20-הזוג ווטקינס ) (Watkins & Watkinsפיתחו גישה טיפולית
הנקראת  Ego State Therapy ESTהמשלבת ראיה פסיכודינמית ,אוריינטציה אסטרטגית
וגישות היפנוטיות .במהלך  ESTהמטפל עובד באופן ישיר ומוחשי עם מרכיבי אישיותו של
המטופל המכונים מצבי אגו .גישה זו יעילה בהתמודדות עם בעיות פסיכולוגיות מגוונות ובמיוחד
במצבים המחייבים עבודת עומק הנוגעת בקונפליקטים ראשוניים וטראומות ילדות.
בסדנא התנסותית זו המשתתפים יקבלו מבוא לגישת  ESTויתנסו באופן פרטני וקבוצתי
באפשרויות שגישה זו פותחת בפני המטפלים.

 .27סדנת כתיבה – לומר את מה שמבקש להיאמר .לשמוע את הלוחש.
מנחה :שבתאי מג'ר ,פסיכולוג ייעוצי-תעסוקתי מומחה .משורר .קליניקה פרטית .מנחה ומלמד בארגונים
ובמוסדות חינוך והשכלה גבוהה .מנחה קבוצות וקבוצות כתיבה .מרצה באונ' בר-אילן בתכנית מ.א .לייעוץ ארגוני.
משלב בעבודה כתיבה ומעקרונות צ'י-קונג וטאי-צ'י.

עכשיו תרגיל
עַ כְ ָּשו ַת ְרגִּ יל –

ֶׁשיִּ ָּדמֶׁ ה ְלָך

כְ תֹב ִּמ ִּד ְמיֹונְ ָך

ֶׁשנִּ ְסחַ ְפ ָּת ְלתֹוכֹו

אֲ בָּ ל ַדע

וְאָּ ז הַ ְמ ֵׁשְך

הָּ אֱ מֶׁ ת ִּתגְ נֹב ְלָך מֵׁ הַ ִּד ְמיֹון

אַ ל ִּת ְט ַרח ִּל ְקרֹעַ ֵׁמעָּ לֶׁ יָך

כְ תֹב ִּמתֹוְך גָּאֹון

ָּכזָּב וַחֲ ָּרטָּ ה

בֹודָך
ַש ֵׁקר ְלעַ צְ ְמָך .כְ תֹב כְ ִּאלּו ְקצֶׁ ה כְ ְ

ְתן לָּ הֶׁ ן,
מָּ לֵׁ א אֶׁ ת הַ ִּמ ִּלים ו ֵׁ

ָּתלּוי ְבזֶׁה.

אַ ל ִּת ֵׁתן לָּ ֶׁהן ָּדבָּ ר

הַ ְתחֵׁ ל ִּב ְפ ָּרט ֶׁשנִּ ְראֶׁ ה ְלָך זָּנִּ יחַ

ִּאם ַתאֲ ִּמין ְבזֶׁה

אַ חַ ר כְָּך ִּתסָּ חֵׁ ף ,עַ ד

תּוכַל ְל ִּה ְת ַק ֵׁדם

סדנא בכתיבה אישית עם מבט וקישורים לעבודה וליצירה של הפסיכולוג בשטחים השונים של
המקצוע  -בשיחה ,באבחון ,בניסוח בדיבור ובכתב.
מפגש עם העצמי הכותב ,האישי והמקצועי .זיהוי מקורות וקולות בנפש ובביוגרפיה האישית דרך
מריק ,ומזיכרון.
כתיבה חופשית וכתיבה מונחה .כתיבה דרך תחושות הגוף ,דרך המחשבותִּ ,
כתיבה מתוכננת ,ומתהווה.
למבנה ,לתוכן ולמהות של טקסטים.
תילמֵׁ ד עבודת עריכה תוך התייחסות ִּ

 .28הכל קשור  -כלים לאבחון היחסים הדינמיים במערכת ולתכנון הטיפול בילדים בעזרת אחרים
מנחים :ד"ר שרונה מי-טל ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,בעבר ס .פסיכולוגית מחוזית ,שפ"י מחוז צפון
(גמלאית) ,מרצה במכללת עמק יזרעאל ואוניברסיטת חיפה.
פרופ' (אמריטוס) שלמה מי-טל ,מוסד שמואל נאמן ,טכניון ,מומחה לניהול יזמות וחדשנות בארגונים.

כחלק מתפיסה הוליסטית של הטיפול בילדים בהקשר הבית ספרי ,פסיכולוגים חינוכיים נדרשים
לאבחן את המערכת שבה הם עובדים ולתכנן ולהוביל התערבות מערכתית אינטגרטיבית
בהתאם.
בסדנא זאת המשתתפים יתנסו בשימוש בכלי אבחון מערכת המתבססים על גישה אקו-
סיסטמית התפתחותית וגישות שפותחו בשנים האחרונות לניתוח הדינמיקה שבמערכות מעולם
ההתנהגות הארגונית .באמצעות אבחון המערכת החינוכית וההקשר המשפחתי והקהילתי של
תלמידים ,ניתן לזהות בעלי עניין ומוקדים שונים שישפיעו על ההתערבות מרמת הפרט ועד
למרת המערכת כולה .הסדנא יתמקד בהשלכות המעשיות של מיפוי הדינמיקה של יחסי הגומלין
במערכות החינוכיות על תכנון והובלת התערבויות אינטגרטיביות .נציג טכניקות של היוועצות
(קונסולטציה) להובלת שינוי במערכת כולל כלים של ארג'רס ( )Argyrisואחרים לטיפול
בהתנגדות לשינוי בקרב המעורבים השונים במערכת ובעיקר מורים והורים .הטיפול בבעיות של
תלמידים באמצעות התערבויות במערכת בה הילד גדל מאפשר לפסיכולוג החינוכי לטפל במספר
רב יותר של ילדים באופן אפקטיבי תוך העצמה של דמויות חינוכיות אחרות.

 .29סמכות חינוכית והורית חדשה
מנחים :טל מימון ,עובד סוציאלי (  (MSWעם התמחות בילדים ונוער .מטפל ביחידה להדרכת הורים בשניידר
ומרצה ביחידה לפיתוח מקצועי באוניברסיטת בר אילן .ניהל וטיפל במשך עשר שנים במסגרת תכנית "אילנות
גבוהים" תחת הפרויקט הלאומי "עיר ללא אלימות" ומרצה בהשתלמויות מוסדיות בבית הספר ברחבי הארץ בנוגע
להתמודדות עם בעיות התנהגות.
עידן עמיאל ,פסיכולוג קליני ,מהנדס תעשייה וניהול ומנהל המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר לרפואת
ילדים .עבד למעלה מעשור עם פרופ' חיים עומר כשותף בכיר בפיתוח מודל 'הסמכות החדשה' וכמדריך הצוות
המקצועי במרכז שניידר העובד עפ"י עקרונות הגישה .מרבית זמנו מוקדש היום להפצת עקרונות גישה זו בציבור
הרחב ובקרב אנשי מקצוע בתחום ההורות והחינוך בארץ ובאירופה.

ההשתלמות נועדה לתת מענה ברמה קהילתית לתופעות הקצנת התנהגות של ילדים ובני נוער
בבית ,בבית הספר ובקהילה בהתאם לעקרונות 'הסמכות החדשה' .עקרונות אלו פועלים
בשלושה מישורים – הכשרת פסיכולוגים בהדרכות הורים בהתאם לגישה ,הכשרות לצוותי בתי
הספר ומוסדות טיפול בילדים וטכניקות להעמקת מעורבות הקהילה תוך בניית סמכות משותפת.
ההשתלמות מורכבת משני מוקדים הכוללים מחד טכניקות לפסיכולוגים העובדים עם ילדים ונוער
ועם צוותים חינוכיים ומאידך תכנית הדרכה לבתי ספר ומוסדות טיפול בילדים ,בשם עוג"ן .תכנית
זו מובילה לתמיכה הדדית של הורים ומורים וחשיבותה נובעת גם מהשלכות קהילתיות מבחינה
יישומה.
מטרת ההשתלמות היא להכשיר פסיכולוגים שיוכלו בהמשך להדריך את אנשי המקצוע
הרלוונטיים בתחומי הטיפול ,החינוך והקהילה תוך שימוש בשפה פלורליסטית ,מכבדת ומגוונת
מחד והבניית פעולות משותפות ונחרצות של דמויות סמכות מאידך .יישום הרציונל מתבצע תוך
הכרות של המשתתפים עם טכניקות פעולה (הכרזה ,התיישבות וכד') שמטרתם לבנות 'סמכות
חדשה' .סמכות בה דמויות המעורבות בחיי ילדים בסיכון יוצרות רשת תמיכה (ובלימה)...
הפועלת באופן נחרץ אך מכבד מול בעיות התנהגות של ילדים ונוער בסיכון.

" .30להיות פסיכולוג חינוכי משמעותי – יישום גישה מערכתית באמצעות הנחיית סדנאות
ותהליכי העצמה ארגונית "
מנחה :משה עוד-כהן ,פסיכולוג חינוכי מומחה מדריך ,פסיכולוג קליני מומחה .מנהל השרות הפסיכולוגי
בכרמיאל .מנחה באוניברסיטת חיפה.

כולם מדברים על עבודה מערכתית אבל איך עושים את זה בפועל?
להיכנס לחדר מנהל/ת בית ספר במלוא קומתנו ולא מתחת לסף הדלת – פרושו להיות מסוגלים
להנחות סדנא בחדר מורים בליווי יעוץ ארגוני להנהלה המובילה תהליכי שינוי.
מסגרות החינוך השונות נדרשות לשינויים תכופים ולתהליכי למידה ופיתוח:
מניעת אלימות ,תקשורת מורים הורים ,תהליכי אח"מ  ,דיאלוג מורה תלמיד .כל אלה הינם
נושאים ליישום הגישה המערכתית באמצעות עבודה סדנאית עם פוטנציאל השפעה משמעותי
של הפסיכולוג במערכת החינוך.
בואו ללמוד "איך עושים את זה" וגם אם לא תתבקשו להנחות סדנא ,תוכלו להיות מוכנים ואולי
להציע וליזום.
הנחיית סדנאות דורשת ידע בתחום למידת מבוגרים ,תהליכים קבוצתיים ,הבנה מערכתית של
תהליכי שינוי וטכניקות למידה בקבוצה .זאת בנוסף לידע הנדרש ברמת התוכן והיכולת ללוות
את הצוות הניהולי בתהליך העצמה ארגונית להגברת אפקטיביות הסדנא.
בסדנא נלמד את הנושאים הבאים :למידה משמעותית מהי? בניית חוזים כתשתית ללמידה
בסדנא ,הבנת ההקשר המערכתי  -ארגוני בזיקה לסדנא ,מבנה סדנא ומפגש ,עקרונות וטכניקות
הנחיה בסדנא ותהליכי העצמה ארגונית -שילוב עבודה עם צוות ניהולי במקביל להנחיית הסדנא.
ברמת התוכן נוכל ללמוד ברמה העקרונית את הנושאים הבאים (בהתאם לצרכי המשתתפים
ומגבלות הזמן) :מניעת אלימות ,תקשורת מורים הורים ,דיאלוג מורה תלמיד ,אקלים כיתה,
משמעת וסמכות ,חזון בית ספרי ,הגדרת תפקידים בארגון ומיומנויות ניהול לבעלי תפקידים.
דרכי הלמידה :דיונים בקבוצות קטנות ובמליאה ,תרגולים  ,משחק תפקידים וניתוחי אירועים.
נושא הסדנא מאפשר למידה בתהליך מקביל כאשר הפעילות בסדנא היא גם נושא ללמידה .

 .31מנהיגות בעשייה הפסיכולוגית חינוכית
מנחה :נעמי עיני,

פסיכולוגית חינוכית ,רכזת הדרכה בשפ"ח שדרות ,בוגרת בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית,

מרצה וכותבת.

"לא כל אדם הנו מנהיג ואולם בכל אדם טמון פוטנציאל לעשיית מעשה מנהיגותי" (דרי.ד).
הסדנא ,המיועדת למנהלים ולמדריכים ,תעסוק בסוגיית המנהיגות ,מזווית תיאורטית ומעשית,
תוך מיקוד במאפייני ה"מעשה המנהיגותי"(חפץ ולינסקי ,2007,דרי ועוד) ,במחיריו האישיים
והחברתיים ובדרכי ביטויו בחיי היום יום .במהלך הסדנא נברר מהן עמדותינו האישיות בנוגע
למנהיגות ,נעסוק יחד בשאלות הנוגעות ליחס בין מנהיגות ופסיכולוגיה ובין מנהיגות וניהול,
ונשרטט מוטת השפעה אפשרית של הפסיכולוג החינוכי ,המדריך ומנהל השפ"ח על סביבתו,
במעגלי העשייה המגוונים בהם הוא מעורב במסגרת עבודתו המקצועית ומחוצה לה.
הסדנא תכלול מרכיב תיאורטי ,צפייה בסרטונים ,כתיבה ,לימוד משותף ועבודה חווייתית.

 .32הדרכת הורים בגישת המנהיגות ההורית.
מנחה :חיים עמית ,פסיכולוג חינוכי ,מטפל משפחתי ויועץ ארגוני .מחבר הספרים" :הורים כבני אדם"" ,הורים
כמנהיגים" ו"הורים בטוחים בעצמם" .מנהל אתרי האינטרנט" :עמית בעין החורש" ו"לומדים מהבית עם הפסיכולוג
חיים עמית"  .עובד בקליניקה פרטית בקיבוץ עין החורש ,מרצה להורים ולאנשי מקצוע במסגרות שונות ומפתח
תכניות הדרכה אינטרנטיות להורים .בעבר ,פסיכולוג חינוכי במועצה אזורית דרום השרון וראש המרכז להורות
ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב.

הורים בעידן המודרני הולכים לאיבוד בסבך הקשיים של גידול ילדים .הם מאמינים בגישה
דמוקרטית וליברלית בחינוך ילדים ,אך נוכחים בחוסר יעילותה .הם שואפים להיות סמכותיים
ותקיפים ,אך חסרים את הסמכות הטבעית שהייתה להוריהם .במצוקתם הם נעים ונדים בין
קשיחות בלתי מתפשרת לבין רפיון וחולשה ,בין הצבת גבולות נוקשים לבין ויתור ללא גבולות
כלל.
גישת המנהיגות ההורית באה לעזור להורים במצוקתם :לעודד אותם ,להנחות אותם ולתת להם
כלים להוביל את משפחותיהם למטרות ראויות באמצעות מיומנויות מתאימות ,בגישה מאוזנת
המכבדת ומעצימה את עצמם ואת ילדיהם .בעשור האחרון ,מאז פרסום רבי המכר שלי בהדרכת
הורים "הורים כמנהיגים" ( )2006ו"הורים בטוחים בעצמם" ( ,)2012פיתחתי עוד את גישת
המנהיגות ההורית ,והעמקתי לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות של הורים ,במגוון של בעיות
ומצבים משפחתיים .בהתאם לכך ,אלו יהיו שני הצירים המרכזיים של סדנא זאת :ללמוד לעומק
את גישת המנהיגות ההורית וללמוד הלכה למעשה כיצד להדריך הורים בגישה ייחודית זאת.
בסדנא ייעשה שילוב של למידה באמצעות התנסות אישית  -שיתוף של חוויות וידע אישיים,
תרגילים אישיים וקבוצתיים ,משחקי תפקיד ,עבודה באמצעים יצירתיים – יחד עם למידה עיונית
– "הרצאות" קצרות ועיבוד קוגניטיבי של התנסויות אישיות.
המעוניינים לעשות היכרות ראשונה עם גישת המנהיגות ההורית יוכלו לקרוא את פרק ההקדמה
בספרי "הורים כמנהיגים":
./http://amithaim.com/2012/01/24/dimuy-hahore-kemanhi
היכרות ראשונה עם גישתי הטיפולית אפשר למצוא במאמר בנושא:
./http://amithaim.com/2016/08/18/ekronot-tipool

" .33טיפול קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה" לפסיכולוג החינוכי בבית הספר .סיוע לילדים
מורים והורים בקשיי היום יום.
מנחה :יששכר עשת ,פסיכולוג קליני רפואי ,מדריך בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ומשפחתי .עובד
בפסיכותרפיה מגובת מחקר ,מטפל בהפרעות קליניות שונות ומלווה מתמודדים במחלות מסכנות
חיים ובאיומים קיומיים .מלמד ומדריך  ,CBTטיפול משפחתי ופסיכולוגיה יהודית .מדריך ומלמד
פסיכולוגים חינוכיים במסגרות שונות .כתב את הספר "הורות בדרכי שלום ,הקניית כישורי חיים
בדרכי נעם" .מפרסם מאמרים וסיפורים בעיתונים ואתרים שונים .בעל האתר" :לרפא את יצירי
כפיך" http://www.hebpsy.net/isaschar
מטרת הסדנא היא לתת בידי הפסיכולוגי החינוכי כלים טיפוליים מעולם הטיפול הקוגניטיבי
התנהגותי אותם יוכל לשלב בעבודתו כפסיכולוג בבית הספר .מסגרות עבודה שונות בהם
עוברים מטפלים ,כמו הפסיכולוג החינוכי ,רופאים עו"ס ועוד ,מוגבלים בזמן ומשאבים .לצורך כך
פותח בשנים האחרונות "טיפול קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה" .מטרת טיפול זה היא לתת
בידי מטפלים מתחומים שונים אפשרות להציע התערבויות מוגבלות בזמן וממוקדות בבעיה.
במסגרת הסדנא ילמדו המשתתפים מבחר התערבויות שיאפשרו להם לתת במסגרת בית הספר
סיוע למורים ,הורים ותלמידים .מטרת הסיוע היא להקל ,להכיל ולהיות אמפטיים לתלמידים
הסובלים מקשיים שונים .התערבויות אלו הן אוסף דרכי התמודדות אותן יוכלו המורים ,ההורים
והתלמידים לרכוש באמצעות אימון עצמי וכך לאפשר להם להתמודד טוב יותר עם הקשיים.
בסדנא נכיר דרך טיפולית זו ונכיר פרוטוקולים שונים לטיפול במבחר הפרעות שכיחות.
המשתתפים מוזמנים להביא דוגמאות טיפוליות מעבודתם .בין השאר נעסוק בסדנא בקשיי קשב
וריכוז ,כישורים חברתיים ,התפרצויות זעם וסף תסכול נמוך ,בעיות משמעת ,פחדים ,טראומות,
ערך עצמי ירוד ,התמכרויות שונות ועוד ככל שיותיר לנו הזמן.

 .34החשיבה הקלינית של וילפרד ביון ותרומתה לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי
מנחה :אורי פיש ,פסיכולוג חינוכי מומחה ,שפ"ח ירושלים .קליניקה פרטית .דוקטורנט באוניברסיטה העברית.
כותב על" :רגעי 'מגע' ( )Contactביחסי מורה-תלמיד ,לאור הגותו החסידית של המגיד ממעזריטש והגותו
הפסיכואנליטית של וילפרד ביון" .בעל תעודת הוראה וניסיון רב בהוראה.

וילפרד ביון ( )1897-1979היה מהפסיכו-אנליטיקאים החשובים והעמוקים שבכל הזמנים.
במוקד שיטתו של ביון עומדת ה"למידה מן הניסיון" ,כלומר היכולת להכיר את המציאות ולחשוב
אותה ,כתנאי הכרחי לבריאות נפשית.
עבודתו של ביון חשובה במיוחד לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי בשל העיסוק הרב של ביון
בתהליכי למידה ,בקשרים בינם ובין עולם הרגש ,וכן בשל עיסוקו בהבנת דינאמיקות המתרחשות
בקבוצות העוסקות בלמידה.
בסדנא זו נלמד על עיקרי חידושיו של ביון  -מכתיבתו המוקדמת בנושא קבוצות ,דרך כתיבתו
העוסקת בלמידה מן הניסיון ,ועד לתיאוריות העוסקות בהכרת האינסופי שבמפגש עם האחר.
בסדנא נתרוצץ בין העיסוק של ביון בתיאורטי ובמטא-תיאורטי ,ובין הניסיון של ביון לגעת ,ולו
לרגעים ,בחוויות הבלתי אמצעיות ,הטרום מילוליות והבלתי ניתנות להמשגה ,שבמפגש עם
האחר.
לאחר מכן נעסוק בתרומת הגותו הקלינית של ביון לעבודתו היומיומית של הפסיכולוג החינוכי -
בעודו עוסק בטיפול פרטני ,באבחון ,או באבחון והתערבות מערכתית.

 .35משחק בארגז החול ובקבוצה טיפולית
מנחים :ד"ר דניאלה פלד ,פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,פסיכולוגית מחוזית – מחוז חיפה,
קליניקה פרטית.
עופר קסטל ,פסיכולוג קליני מדריך ,פסיכולוג ראשי בתחנה לטיפול פסיכולוגי ,עמק הירדן .מרצה
בבית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,הפקולטה ללימודי הרווחה ,אוניברסיטת חיפה .מדריך
קבוצות "מיטיבה" בשפ"חים .קליניקה פרטית.
בסדנא נלמד ונתנסה במשחק ומשחקיות מפרספקטיבות שונות:
משחק בארגז החול ברוח יונגיאנית.
משחקיות כבסיס לבריאות הנפשית על פי וויניקוט ,וכגורם מרפא מרכזי בפסיכותרפיה.
הקבוצה הטיפולית כמקום בו מתרחשים יחסי הכלה ונוצרת חשיבה חדשה על פי ביון.
בסדנא זאת נשתמש בשלושת האלמנטים הנ"ל כדי להתנסות וללמוד על פסיכותרפיה.
בארגז החול ,נשתמש כמרחב לתרפיה המאחדת את האגו עם הארכיטיפים מהם הוא נוצר(יונג)
נשתמש במונחים של וויניקוט למרחב של פסיכותרפיה כצורה משוכללת של משחקיות,
ונשהה בתוך קבוצה טיפולית המאפשרת חוויה של הכלה ולמידה מתוך ההתנסות על פי ביון.
המשתתפים מוזמנים להביא אובייקטים למשחק בארגז החול.
הסדנא מיועדת לכל מי שרוצה להתנסות ,לחוות ולתרגל משחק ומשחקיות.
 .36חלון לעולם הפרעות התקשורת
מנחים :עדי פרי ,פסיכולוג התפתחותי בכיר ,עובד שנים רבות בתחנת העמקים בטיפול בילדים והוריהם ,עבודה
מערכתית ואבחונים .פסיכולוג ראשי במכון להתפתחות הילד טבריה ומנהל יחידה חינוכית – טיפולית לילדים
בספקטרום האוטיסטי ,מטעם העמותה לילדים בסיכון.
לימור רייז ,פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית מומחית .עבדה בתפקידים שונים בשפ"ח וביחידות התפתחותיות
ורפואיות .כיום בקליניקה פרטית ברעננה ,ובמכון שיטות ( .)CBTעוסקת באבחון וטיפול בפעוטות ,ילדים ,מתבגרים
ומבוגרים צעירים עם הפרעות קשב ,ריכוז ,ויסות והתנהגות ,חרדה והספקטרום האוטיסטי .מנהלת קהילות ברשת.

בשני העשורים האחרונים חלה עליה מתמדת ,בארץ ובעולם ,בשיעורי מתן האבחנה של
הפרעות בתקשורת ,עליה במודעות ובחשיפה לנושא של הורים ,אנשי מקצוע ומדיה ,ואנו
נפגשים עם מספר גדל והולך של ילדי  ASDובני משפחתם במסגרות החינוך.
בסדנא ,נתייחס למורכבות של הילד על הרצף האוטיסטי ,תהליכי אבחון ואבחנה מבדלת של
הפרעות בספקטרום האוטיסטי עפ"י דרישות משרד הבריאות וה ,dsm-5 -ולמודלים לאבחון רב
מקצועי ותהליכי .נסקור את תחומי הבדיקה השונים :רמת אינטליגנציה והתפתחות ,רמת תפקוד,
ורמת תסמיני האוטיזם .יודגמו כלי אבחון עדכניים ,כגון  , GADS, GARS ,CARS-2וננתח
העברה של .ADOS
נדון בשיטות העבודה הטיפולית הייחודית ,הנדרשת עם הילדים בספקטרום האוטיסטי ,ונכיר
גישות ושיטות טיפול המותאמות לילדים ומשפחותיהם ,ניכנס לנעליו של ההורה – הפגיעה
בתחושת המסוגלות תוך כדי קבלת אבחנה ובשורה מרה ,איזורי פגיעות בגידול ילד מורכב,
מקומם של האחים ותהליכי פרידה ארוכי טווח מילד הפנטזיה .נדון בדרכי עבודה עם ההורים,
תוך כדי מתן דוגמאות קליניות ,וכיצד מחזירים אותם ,בהדרגה ,לחוויה של שליטה ,אקטיביות
והמשך התפתחות .נפרוש ונחלוק את מורכבות התהליכים שעוברים הצוותים החינוכיים
והטיפוליים בעבודה עם גני תקשורת ,כיתות תקשורת ,ומודלים שונים של שילוב בחינוך הרגיל.
נדון במקומו של הפסיכולוג כמחזיק שרביט ניצוח ומאפשר מימשקים וחיבורים בין תהליכים
וגורמי טיפול וחינוך לבין הילד ומשפחתו.
הסדנא תכלול תיאורי מקרים ,מצגות ,סרטים .המשתתפים מוזמנים להביא דוגמאות ושאלות
מעבודתם .הסדנא מיועדת לפסיכולוגים מומחים ומדריכים ,בעלי נגיעה ועניין בתחום הפרעות
התקשורת.

 .37מה עושים עם רעיון? בוא נעוף על זה ....יצירת  Start upבמרחבי הפסיכולוגיה החינוכית
מנחות :ד"ר חוה פרידמן ,פסיכולוגית ארצית ,שפ"י
גב' שרה כרמי ,פסיכולוגית מחוזית לשעבר וחברת צוות התכנון האסטרטגי
"מה עושים עם רעיון? בהתחלה לא חשבתי עליו הרבה ,כל העניין נראה לי מוזר וחמקמק .לא
ידעתי מה עושים עם זה .אז ,פשוט ,התרחקתי ממנו .העמדתי פנים כאלו הוא בכלל לא שייך
לי ...אבל הרעיון הלך בעקבותיי" .קובי ימאדה .מה עושים עם רעיון?
הסדנא תעסוק באופן חוויתי בחלימה ארגונית ,חיפוש התשוקה הפנימית ,מפגש עם החדשנות
שבלב ,עד לגילויו של חלום ארגוני .נתבונן בהזדמנויות ובחסמים במסע מימוש החלום .נפנה
למסירה ולשיתוף תוך גילוי הטרנספורמציות בדרך עד לעיגונו בשדה הממשי.
הסדנא מיועדת לכל פסיכולוג שעם קבלת מומחיותו החל לחלום בהקיץ.

 .38פסיכותרפיה מכוונת "התמקדות"
מנחה :ד"ר עצמאות פרלשטיין ,פסיכולוגית קלינית מזה  28שנה ,אומנה והוסמכה על ידי פרופ' יוג'ין ג'נדלין
בתהליך ההתמקדות .היא ממשיכת דרכו בחזון להטמיע את התהליך במוסדות החינוך ובפסיכותירפיה .ד"ר
פרלשטיין נמנית עם צוות המורים הבינלאומי להכשרת מנחים ופסיכולוגים בניו יורק .היא הטמיעה את תהליך
ההתמקדות בעבודתה הקלינית עם משפחות ,טיפול זוגי ופרטני.

התמקדות מבוססת על מחקר שנערך על ידי פרופ' ג'נדלין ועמיתים שחקר את המאפיינים של
מטופלים "מצליחים" בתרפיה .היא מחברת אותנו לתהליך טבעי של ריפוי הקיים בכולנו .זהו
תהליך פשוט ,עדין ועוצמתי המבוסס על הקשבה ייחודית לתחושות מורגשות,
 ,Felt Senesדרכן אנו חווים קשיים ,מצבי חיים ,התלבטויות וקונפליקטים .הקשבה לגוף בדרך
מיוחדת זו מאפשרת לידיעה חדשה ,בלתי אמצעית ,להגיע .ידיעה זו מרפאת מצבים שהיו
"תקועים" ומביאה עימה צעדים קטנים של תנועה וריפוי .זוהי טכניקה ושפה המאפשרת מיזוג
מיוחד של ידיעה שכלית עם תחושה גופנית "תחושת בטן" ,המביאה רווחה פיזית ונפשית תוך
כדי תהליך .היא כלי לשינוי עצמי ולטיפול באחר וניתן להוסיפה לארגז הכלים הטיפוליים.
טכניקת ה"התמקדות" –מאפשרת למטפל :
•
•
•
•

להעשיר ולהעצים כל שיטת טיפול
לתרגם את הידע הלא מילולי שבתחושות הגוף לתובנה בעלת משמעות בתהליך הטיפולי
הקשבה אמפתית ממודעות גוף )(Empathic Listening from a Felt Sense
לקדם את תהליך הטיפול בזמנים של "תקיעות"
טכניקת ה"התמקדות" –מאפשרת למטופל :
-






ליצור קשר שוטף עם מידע "חכמת הגוף" בשעת הטיפול ומחוצה לו
לווסת את עצמו בזמן של הצפה רגשית
לפתח אמפטיה עצמית ודיאלוג תוך אישי

בסדנא נתמקד ונתנסה ב:
עקרונות תהליך ההתמקדות בעבודה טיפולית
ששת שלבי הטכניקה ושפת ההתמקדות
תחושה מורגשת בטיפול :בעולם המטפל ,המטופל ובדיאלוג הטיפולי
הבנת המרחב האינטראקטיבי בין מטפל ומטופל

 .39התמקדות וקשיבות בגיל הרך MINDFUL FOCUSING -
מנחה :בלהה פרולינגר ( )M.A.פסיכותירפיסטית בעבודה עם טראומה .פעילה בנט"ל ,המרכז לנפגעי
טראומה על רקע לאומי .יועצת חינוכית וארגונית ,עם ותק רב בהכנסת תהליכי שינוי במערכות חינוך .במט"ח,
שימשה כמנהלת ההדרכה בתחום ילדים עם צרכים מיוחדים ,במסגרת זו פיתחה ומטמיעה את התוכנית לסינגור
עצמי בחינוך המיוחד ברחבי הארץ .עוד שימשה כמנחה בקורס מורים יוזמים תוכניות חינוכיות ומרכזת קורס
"המטפל במקצועות הבריאות היוזם ומטמיע תכניות חינוכיות  -דרגות  "7-9באוניברסיטה העברית בירושלים.

האם ניתן לסייע לילד לפגוש את עולמו הפנימי ,הרגשי? האם ניתן לפתח אצל ילדים בגיל הרך שפה
ומיומנויות שיעזרו לו לבטא את צרכיו הרגשיים ויאפשרו לו לפתור בעיות וקשיים בחיי היומיום?
בשני העשורים האחרונים נעשו מחקרים המוכיחים שוב ושוב את החשיבות הרבה שיש לתרגול קשיבות
והתמקדות בחינוך בגיל הרך .בתרגול הילדים לומדים הרחבת מודעות והכלה דרך הפניית תשומת הלב
לעולם הסובב אותם וכן הפניית תשומת הלב פנימה כדי להכיר את עולם המחשבות והרגשות שלהם .הם
לומדים על חשיבות הנשימה בהרגעה עצמית ובוויסות רגשות ,ולומדים על המרחב האישי וגבולות הגוף
הפיזי שלהם .התכנית מתבססת על התנסות וחוויה ,משחק ופתוח הדמיון הכוללים בתוכם תרגולים
בשכיבה ,עמידה ,ישיבה ותנועה .הילד לומד לקחת אחריות להיות "מנהל הבית" של עצמו :לזהות סממנים
פיזיים של מתח וכעס בגופו ואז למצוא לעצמו מתוך מגוון האפשרויות שתרגל כיצד לווסת את שהוא
מרגיש .הוא גם לומד כיצד לתקשר ולהביע את צרכיו ורגשותיו.
מטרת הסדנא היא לאפשר לפסיכולוג:
 .1לרכוש ידע וכלים על התמקדות וקשיבות ,באמצעות התנסות וחוויה שיאפשרו לו להתמודד עם
שאלות וקשיים איתם מתמודדים במסגרות החינוכיות.
 .2להניע תהליכים יצירתיים אצל גננות ומורים בגיל הרך במטרה ליישם את עקרונות ההתמקדות
וקשיבות בחיי היומיום במסגרות החינוכיות.
בסדנא נתמקד ונתנסה ב:
 oעקרונות תהליך ההתמקדות בעבודה עם ילדים
 oעקרונות המיינדפולנס ליצירת מודעות ,ריכוז ורוגע
 oשפת ההתמקדות וקשיבות עם ילדים – תרגול והתנסות
 oיישומים של פאוזה ותחושה מורגשת בעולמו הפנימי של הילד

 .40יישומים טיפוליים ומערכתיים של תיאטרון "פלייבק"
מנחים :רונן קובלסקי ,פסיכולוג קליני בכיר .מדריך בטיפול ובאבחון .תואר ראשון בפסיכולוגיה ותיאטרון מאוני'
תל אביב ,תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוני' תל אביב  .מטפל ומדריך בקליניקה פרטית בתל אביב .מרצה
ומדריך במרכז ויניקוט בישראל ,במכללה לחברה ואומנויות ובמכון ללימודי דרמה-תרפיה – המכללה האקדמית תל-
חי .קנדידט במכון לאנליזה קבוצתית .שיחק ,כותב ומביים בתיאטרונים שונים.
פזית אילן-ברקוביץ ,מטפלת בדרמה ,מדריכה מוסמכת ,מטפלת משפחתית וזוגית ופסיכותרפיסטית.
מנחה משחקת ומלמדת תיאטרון פלייבק מזה  20שנה.
הקימה את קבוצת תיאטרון הפלייבק מראות.
מלמדת ומדריכה בתוכניות להכשרת מטפלים ,במרכז ויניקוט ובמכון לפסיכותרפיה בפלייבק.
מטפלת בילדים מתבגרים ומבוגרים ,משפחות וזוגות בקליניקה פרטית בהרצליה.

תיאטרון הפלייבק הטיפולי היא שיטת טיפול דינמית מתפתחת בה חברי קבוצה מעבדים סיפורים
מחייהם לאימפרוביזציה תיאטרונית .שיטת טיפול זו מתייחסת בו זמנית לרמת הפרט ,הקבוצה
והקהילה .ברמת הפרט יוצר תיאטרון הפלייבק הטיפולי מרחב פוטנציאלי משחקי סביב הסיפור
והתכנים התוך נפשיים הגלומים בו – דבר המאפשר ביטוי סימבולי ועיבוד שלהם בצורה
אפשרית יותר לעיכול ולהפנמה מחדש .העבודה הקבוצתית המתמשכת מאפשרת בירור מעמיק
של יחסי ההעברה ומערכות יחסי האובייקט המתקיימות בקבוצה והעצמת חוויות מתקנות של
אמפתיה והפנמה מחדש .במסגרת תהליך העבודה עוברים חברי הקבוצה שוב ושוב בין מצב בו
ניתנת להם ההזדמנות "לשחק את האחר" ,לבחון ולתרגל את החוויה והיכולת להתבונן על
המציאות מנקודת ראותו ,לבין "לתת לאחר לשחק אותי" – לעשות שימוש באחר לשם הרחבת
פרספקטיבת ההסתכלות של העצמי .תהליך זה מספק לחברי הקבוצה אימון מתמשך בעבודה
בתוך המרחב הקבוצתי ,באמפתיה ובהבנה של האחר ועמידה על הסיפוק ,הקשיים והשאיפה
לתיקון הכרוכים בכך .בנוסף לכך מגבירה העבודה הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק תהליכים של
גיבוש ולכידות קבוצתית העצמה של קולות מוחלשים ומושתקים ,גילוי ועיבוד של מערכת
המיתוסים הקהילתית והאצת תהליכי פתרון קונפליקטים .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 .נבחן את האופן בו
ניתן לתרגם התערבויות פסיכולוגיות שונות כשיקוף ופירוש לשפה תיאטרונית ואת ההשפעה
שיש לשימוש בשפה התיאטרונית על התהליך הטיפולי .דגש מיוחד יינתן למיקומה של החוויה
המתקנת כתוכן בתוך ההחזרה התיאטרונית וכתהליך מתמשך באינטראקציה הקבוצתית.

“ .41געגועים זה לא מה שהיה פעם"...
מנחה :גליה רבינוביץ ,מומחית בכירה בפסיכולוגיה התפתחותית ובתרפיית הגשטאלט ,אוני' תל אביב ,בי"ס
ללימודי המשך ברפואה.

סוגיית הגעגועים נחקרה מעט בספרות הפסיכולוגית .הגעגוע הוא תהליך מעורב ,רב משמעות
שיש בו מחשבות ורגשות קשים כמו כאב ,עצב ,כעס ופחד בעקבות הפרידה מצד אחד ,ורצון
להתקרב שוב אל האדם והמצב אליהם מתגעגעים .הסדנא תעסוק בחקירת תהליך הגעגוע
באופן התנסותי וקוגניטיבי ובקשר בין הגעגועים לתחומי חיים שונים שיש בהם בחירה כמו-
בחירת מקצוע ,בחירת שותפים לחיי משפחה ועבודה והתמודדות עם שינויים כמו הגירה .כמו כן
תעסוק הסדנא בתהליכי געגוע אצל ילדים.

" .42קסם הקולנוע" – עבודה עם קולנוע בהנחית סדנאות ובתהליכים ממוקדי

נושא.

הנושא הפעם" :הכל שקוף"  -להשפיע בעידן של אובדן הפרטיות והאנונימיות ושל
מות הסמכות הפורמאלית "
מנחה :יורם שליאר ,פסיכולוג חינוכי מומחה ויועץ ארגוני ,מנהל השירות הפסיכולוגי מ.א .מבואות החרמון.
בעלים ומנהל של "מכון שליאר לפסיכולוגיה ולייעוץ ארגוני בשילוב קולנוע" ,מלמד בחוג לפסיכולוגיה חינוכית
במכללת תל-חי ,מתמחה בשילוב קולנוע בתהליכים ארגוניים ,בחינוך ,בסדנאות ובטיפול.

הקולנוע הוא כלי רב עוצמה מבחינה רגשית .הוא מאפשר לנו להזדהות עם העלילה ועם
הגיבורים ,הוא מאפשר לנו להתחבר לתמות שונות ,למקומות ,לתקופה ,לזיכרונות ,לחלומות,
למשאלות ,לכאבים .בחירה קולעת ושימוש נכון בסרט קולנוע יוצרים מצד אחד "הרחקה
מגוננת" ,המאפשרת לגעת בנושאים טעונים ובמקומות פגועים ומצד שני יוצרים "התחברות
רגשית" חזקה המאפשרת טיפול מעמיק ומשמעותי בקשיים וכאבים אישיים וארגוניים כאחד.
סרט קולנוע יכול גם להוות מקור השראה ,ליצור תובנות עמוקות ולשמש מודל חיובי לחיקוי,
ללמידה ולצמיחה .החוויה הקולנועית מסייעת ביישום אפקטיבי של התכנים וגיבוש ההבנות
ברמת הפרט ומגבירה את הסיכויים ליצירה והובלה של שינוי תודעה ,שינוי תפיסה ושינוי
התנהגות.
במהלך הסדנא נצפה בקולנוע ,נתחבר אליו דרך החוויה האישית והמקצועית שלנו ,נלמד כיצד
לרתום ולהתאים סרטי קולנוע עלילתי וקטעי קולנוע לסדנאות ממוקדות נושא ) (TCIולתהליכי
הכשרה והתערבות בארגון ובמערכת.
הסדנא מיועדת לאלה שאוהבים קולנוע לא פחות משהם אוהבים את עיסוקם המקצועי.
את הלמידה נחווה השנה דרך הנושא " " להשפיע בעידן אובדן הפרטיות האנונימיות ומות
הסמכות הפורמאלית "
כמה הערות חשובות:
 יודגש כי מדובר בסדנת למידה חוויתית לשימוש בקולנוע
 אין מדובר בסדנת צפייה בקולנוע אך גם לא בסדנא דינאמית
 בוכים (אם בכלל) רק מהסרטים – אבל צוחקים הרבה

 .43קס"ם – קשב לסיפורים מועדפים -יישומים מגוונים של הטפול נרטיבי
) (Narrative Therapyעם יחידים ,זוגות ,משפחות וקבוצות.
מנחים :ישי שליף ,פסיכולוג חינוכי מדריך ,בוגר קורס בינלאומי בטיפול נרטיבי של מרכז דלוויטש (מייקל וייט),
מנהל שפ"ח מודיעין עילית ,קליניקה פרטית.
רחל פארן ,פסיכולוגית חינוכית וקלינית מדריכה ,עבדה ומדריכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים ומרכז לבריאות
נפש ,קלינית פרטית ,מנחה סדנאות בשימוש באגדות ומיתוסים בטיפול.
שני המנחים הם חברים מייסדים במרכז קס"ם – להוראה ,הדרכה וטיפול שיתופיים .מרצים ומנחים סדנאות בטיפול
נרטיבי ,חקר מוקיר ותכנית קשר לדיאלוג רב -תרבותי בארץ ובחו"ל.

בסדנא זו נעסוק בפיתוח העמדה הטיפולית הבסיסית ובהקניית הכלים המעשיים עפ"י הגישה
הנרטיבית של מייקל וויט ודיוויד אפסטון .גישה זו מניחה שהאדם הוא המומחה לחייו והמטפל
הוא המומחה לתהליך .מתוך גישה זו נגזרות עמדות של סקרנות וכבוד ,שיתופיות ,שקיפות,
העצמה של הפונה והגדלת תחושת הבחירה שלו .הגישה הנרטיבית תוצג דרך למידה ותרגול
חווייתיים של חלק מהאמצעים הטיפוליים הנרטיביים .באמצעות כלים טיפוליים אלו מנסה
המטפל הנרטיבי לחפש סיפורים אלטרנטיביים לסיפור הבעייתי בהם יככבו מיומנויות וידע חיים
של המטופלים .יושם דגש על יישומי הגישה בעבודה עם ילדים ,זוגות (הורים ,הורה-ילד ,מורה-
תלמיד וכו') משפחות ,קבוצות ובית ספר.
הסדנא מיועדת הן לאנשים המעוניינים בהיכרות ראשונית עם גישה זו והן לאנשים שיש להם
מעט רקע בגישה.
כחלק מהגישה המשתפת יצרו המנחים קשר עם המשתתפים לקראת הסדנא.

 .44היכרות עם EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing
מנחה :ד"ר ציפי שני ,פסיכולוגית מדריכה בתחום חינוכי ,רפואי ,זוגי ,משפחתי ,היפנוזה ו  ,EMDRמנהלת
לשעבר בשפ"ח בני ברק ומרצה באוני' בר אילן.
אילן שפירא ,פסיכולוג חינוכי מדריך ,עבד כ 30-שנה בשפ״ח ,מדריך ב ,EMDR-מעביר סדנאות רבות בעולם
ביישומי  EMDRעבור התערבות מוקדמת אחרי טראומה ע״י פרוטוקולים יחידניים וקבוצתיים שפיתח .פרסם
מאמרים רבים וזכה לפרס יוקרתי מארגון  EMDR Europeעבור תרומתו לתחום.

הקהיה שיטתית ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים ( )EMDRהיא שיטת טיפול
אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות נפשיות הקשורות בין היתר
לטראומה ולחרדה .מחקרים רבים מראים ששיטת  EMDRמסוגלת להביא לעיבוד מהיר של
זיכרונות טראומטיים ,לשינויים קוגניטיביים ורגשיים יציבים ולהקלה ניכרת בסימפטומים
התנהגותיים – גופניים .הסדנא תכלול הרצאות על הרקע התיאורטי ועל היישומים המגוונים של
השיטה ,לימוד חלק מן השלבים של הפרוטוקול ,הדגמות ,התנסויות וקטעי וידאו .בחלק השני
של הסדנא יושם דגש על עבודות  EMDRעם ילדים באופן אינדיבידואלי וקבוצתי .ההתערבות
הקבוצתית היא בעלת ישומיים לקבוצות שהיו מעורבות בארועים קשים שנחוו כטראומה.
ילמדו פרוטוקולים קבוצתיים להתערבות זו.
סדנא זו היא סדנת היכרות ראשונית עם  ,EMDRוהיא אינה מהווה בהכרח חלק מהסדנא
המלא או מלימודי התעודה לקראת קבלת מעמד של מטפל EMDR
 הסדנא תתחיל ביום ג' בבוקר ותימשך גם ביום ג' אחה"צ.

 .45שפת הסמל – הזמנה למרחב ביניים
מנחה :אתי שפירא בק  -פסיכולוגית חינוכית מדריכה מכון עמית ,קליניקה פרטית
תחומי הכשרה ולימוד  -פסיכותרפיה יונגיאנית ,אמנות ,פסיכודרמה ,סדנאות יצירה מגוונות.

שפת הסמל היא השפה הפרטית ביותר ,ובה בעת השפה האוניברסלית ביותר .אנו פוגשים אותה
בחלום ,במשחק הספונטני ,באמנות לסוגיה ,בטקסים ,באגדות ועוד.
שפה זו מהווה ערוץ מרכזי המגשר בין עולמות :מודע ולא מודע ,כללי ופרטי ,קבוע ומשתנה ,אובייקטיבי
וסובייקטיבי .זוהי שפה של מרחב ביניים ,מרחב נפשי מיוחד המהווה מנוף להתפתחות הנפש
ולהבנתה.
ילדים צעירים צוללים למרחב שפת הסמל בטבעיות רבה באמצעות ציור ,משחק דרמטי או פנטזיה,
ומרגישים כאן בנוח אף יותר מאשר במרחבי הורבליות הרציונלית של המבוגרים.
חלק משמעותי מעבודת הפסיכולוג ובמיוחד בעיסוק בפסיכותרפיה ,מתקיים במרחב זה .הפסיכולוג
מגשר בין מציאות חיצונית לבין העולם הפנימי ,בין מחשבה לבין רגש ,בין המצוי לבין הרצוי ,בין המודע
ללא מודע.
במופעו האישי הסמל פרטי וכמוס (כגון בחלום או בפנטזיה) ,ובשליטה מלאה של בעליו (החולם) .אולם
ככל שהביטוי נחשף ,מעובד ומתוקשר  -מתאפשרים יותר ביטוי עצמי ,חווית חיוניות ואף שינוי
והתפתחות.
ילדים מסוגלים לשהות ולתקשר בשפת הסמל ללא כל צורך בהעלאת התכנים למודע .עצם נוכחותו של
מטפל המבין את משמעות התכנים  -מחזקת תהליך ריפוי גם ללא שיתוף הילד במשמעויות .לעומת
זאת שהות המבוגרים במרחב הביניים נחווית עמומה ,זרה ופרדוכסלית ,ולכן מעוררת לעתים תחושת אי
ביטחון בעוזבנו את הקרקע המוכרת של המציאות .תפקיד הפסיכולוג הוא להמשיך ולנוע תוך אהבה,
אמון וביטחון בדרך ,גם אם אינה מוכרת ומובנת .אנו מורי הדרך ,וגם אם השביל של כל אדם שונה
וייחודי  -אנו ,הפסיכולוגים ,מכירים את היער ,ומנוסים יותר בשיטוט בו.
סדנא זו מבקשת להעמיק ולהרחיב את פתיחותנו והכרותנו את שפת הסמל .לחזק את יכולתנו כמטפלים
להיות קשובים ועירניים לסמלים ,לחזק את בטחוננו לשהות במרחב הלא רציונלי של שפת הסמל ,להפוך
לשגרירי עולם הסמל המכירים את הדרך להבנתו ,המזמינים את זולתנו ,עמיתינו ומטופלינו להכנס
ולשהות במרחב נפשי זה ,מרחב המאפשר  -כאמור  -שינוי והתפתחות.
הסדנא תעודד מפגש חוויתי עם סמלים ב'כאן ועכשיו' ,כמו כן יהיה מקום לחומרים מתוך העבודה
הטיפולית ומתוך המפגש הביוגרפי-אישי של מי שירצו בכך.
נושאים מרכזיים בסדנא יהיו :הסמל ,החלום ,התפתחות רגשית כמסע..
תתאפשר התייחסות להיבטים מחדר הטיפול ,כגון :כיצד להזמין למרחב שפת הסמל ,ציור כאמצעי לקשר
והתפתחות ,משחק דרמטי עם ילדים ,משחקי קופסא כמרחב ביניים ,כיצד ניתן לעבוד עם חלום בטיפול,
סימפטום כסמל ועוד.

" .46תפסיק לזוז" "...אמא אני מתפתח...אני יצור חי"...
מנחה :ארמונד עמרם שרביט ,פסיכולוג קליני חינוכי מומחה מדריך .מתרגל אומנויות של גופנפש ,חוקר
סוגיות התפתחותיות ופסיכולוגיות בעזרת כלים המאפשרים נקודות מפגש בין העולם התנועתי גופני לבין העולם
הפסיכולוגי .מעביר סדנאות המשלבות פסיכולוגיה ותנועה במסגרות שונות (שירותים פסיכולוגים ,מסגרות חינוכיות
של החינוך המיוחד).

לזוז ,לקפוץ ,להתנדנד ...כבר בבטן של האמא ,התינוק מתנועע והלב גם הוא מתנועע
כשמתרגשים .ללמוד על עולם הילד פירוש הדבר ללמוד על עולם התנועה שלו " :ילד זה קודם
כל תנועה " .לכן בסדנא אני מציע לחקור את הדו-שיח בין ההתפתחות התנועתית לבין
ההתפתחות הרגשית של הילד והיסודות שלו .הרגש משפיע על התנועה ?התנועה משפיעה על
הרגש ? נלמד ונתבונן באופן ייחודי וחוויתי בהשפעה של עולם התנועה על השלבים
ההתפתחותיים המשמעותיים ביותר כגון :תקופת ההתקשרות ,מרחב המעבר ,יצירת קשר
חברתי ,גיל ההתבגרות ,נסיעה לדרום אמריקה ...ונשאל את עצמנו שאלה מרכזית כפסיכולוגים:
"איך התנועה של הילד או היעדר תנועה תשפיע על ההורות ועל המפגש של הילד עם
הסביבה?" "איך התגובה או העדר תגובה של ההורים תשפיע על התפתחות הילד? "
"ומה קורה כאשר התנועה והרגש נפגשים ? " תהליך זה יאפשר גם כן עבודה בסוגיות
משמעותיות המתרחשות בחדר טיפול כגון :צורך בחיזוק הביטחון העצמי ,איזון בין שליטה
ושחרור ,פרידות...
...וכשהרגש והתנועה נפגשים עם הילד ,הבוגר והפסיכולוג על ציר מוזיקת ההתפתחות תמיד
משהו מעניין מרגש ומסקרן קורה...
וכשפונים אלי כפסיכולוג בנושא תנועת ילדים ,מה מתנועע בי ?
להגיע בבגדים מתאימים לתנועה ולהצטייד במחברת .אין צורך בניסיון קודם.
 .47גישת משו"ב לטיפול בילדים ונוער עם קשיים בתפקודים ניהוליים
מנחה :ד"ר עופר תמנע ,מטפל תפקודי-רגשי ומפתח גישת משו"ב לטיפול בתפקודים הניהוליים .הוא מנחה
סדנאות בשירותים פסיכולוגיים ובכנסים מקצועיים ,בעל קליניקה פרטית ועובד בבתי ספר.

משו״ב היא גישה טיפולית המיועדת לעבודה עם ילדים בעלי קשיים בתפקודים הניהוליים .גישה
זו טוענת כי קשיי התפקוד של ילדים ובני נוער אלה נובעים מבעיות התנהלות ,ולא מבעיות
התנהגות .כלומר ,יש להם קושי בזיכרון העבודה וקושי ביכולת לווסת ,לבלום ,לבקר ולנהל את
תגובותיהם.
לכל אדם יש ארגז כלים המסייע לו להתנהל במצבים שונים .ארגז זה כולל תוכניות פעולה ,דיבור
פנימי מרגיע ,מנגנוני ויסות ושליטה פנימיים ,ועוד .למטופלים עם קשיים בתפקודים הניהוליים
חסרים לעיתים קרובות הכלים האלו" .הילדים הללו יודעים מה לעשות ,אך לא יודעים איך
לעשות" (ברקלי.)1997 ,
גישת משו"ב מספקת לפסיכולוגים ארגז כלים לטיפול בילדים ובני נוער עם פגיעה בתפקודים
הניהוליים .היכרות עם "מעגל ההסלמה" ,המגרש הטיפולי ,שיח החזקה וחמשת אבני היסוד
כטכניקות טיפוליות מסייעת להגדיר מחדש את המרחב הטיפולי ולשפר את העבודה עם
המטופלים.
המטפל בגישת משו"ב מתווך ,מכוון ומארגן את הגבולות החיצוניים עבור הילד .מתוך התנסות
בחדר הטיפולי ,הילד לומד להפנים ולפתח יכולת לדיבור פנימי ולניהול עצמי .לשם כך ,על
המטפל להיות מצויד בשפה התפקודית וביכולת החזקה.
מדובר בסדנא חוויתית שמציעה למידה דרך משחק ושמה דגש על תפקודו של המטפל .היא
מיועדת לפסיכולוגים המעוניינים להתמקצע בטיפול בתפקודים ניהוליים.

 50 .48גוונים של א(פ)ור :התערבות טיפולית במרחב החינוכי
מנחה :דגנית גלסמן ,פסיכולוגית חינוכית ,שפ"ח חולון ,קליניקה פרטית ,מרצה בפסיכולוגית ספורט ,במכללה
האקדמית בוינגייט ,מדריכה בתחום לקויות הלמידה בשפח"ים.

להיות פסיכולוג חינוכי ,מתוקף ההגדרה ,פירושו לחוות על בסיס יום יומי את התהיות הקיומיות:
מי אני כאיש מקצוע? מה אני בעצם עושה? ולמה יש כל כך הרבה דברים שאני צריך וחייב
לעשות ,ביחס לדברים שאני באמת רוצה לעשות.
בסדנה החוויתית נעסוק בסוגיות אלה :נבחן את מגוון תחומי העיסוק ומגוון "הלקוחות" בעולמו
של הפסיכולוג החינוכי ,ונבחן את מגוון הבחירות שיש לפסיכולוג החינוכי ביחס להעדר בחירה.
כמו כן נתמקד במושג ההתערבות הטיפולית ,ארוכת/קצרת הטווח ,במרחב החינוכי ,ונבחן דרכים
בהן אפשר להפוך כל תחום עיסוק של הפסיכולוג (החל מפגישה חד פעמית וכלה באיבחון)
להתערבות טיפולית ,במרחב החינוכי .על המשתתפים בסדנה להכין (מחשבתית או בכתב)
התערבות ,מפגש או אינטראקציה בהם ישתפו את משתתפי הסדנה.

טופס הרשמה לסמינר הארצי השנתי של הפסיכולוגים החינוכיים טבריה
4.12.17 –7.12.17
קדם סמינר 3.12.17 – 4.12.17
לכבוד חברת "גל כנסים בע"מ"
רח' אלקלעי  ,5תל אביב 6274204
עבור סמינר הפסיכולוגים החינוכיים
(באותיות דפוס) שם משפחה ____________________ :שם פרטי______________________:
מספר תעודת זהות_________________ :

כתובת________________________________ :

עיר  _____________:מיקוד _____________:טלפון נייד_____________________:
דוא"ל (חובה לצורך קבלת אישור הרשמה ,קבלה ושיבוץ)__________________________________ :
מין :זכר  /נקבה

מעשן :כן  /לא

ותק בעבודה ____ :שנים

מעמד מקצועי :מדריך  /מומחה  /מתמחה  /טרום מתמחה

חבר הפ"י (שנת  )2017כן  /לא

עובד בשפ"ח______________:

לאחר תיאום הסכמה ורישום הדדיים אני מעוניין/ת להתגורר בחדר במלון עם :
_______________________________________________________
מעוניין להירשם לסמינר ל 4 -ימים בתאריכים 4.12.17 – 7.12.17
מעוניין להירשם לסמינר  +לקדם סמינר ל 5 -ימים בתאריכים 3.12.17 – 7.12.17

בסמינר אני מעוניין בסדנאות (רשום את מספר הסדנא בלבד ,נא למלא  4אפשרויות לפחות):
א______.

ב _______.ג _______.ד _______.ה_______.

נא לסמן:
ב ₪ 2,515 .ל 5-ימים
א .מצ"ב  3המחאות על סך כולל של  ₪ 1,960ל 4-ימים
ד ₪ 2,915 .ל 5-ימים
ג .מצ"ב  3המחאות על סך כולל של  ₪ 2,360ל 4-ימים
ו ₪ 2,715 .ל 5-ימים
ה .מצ"ב  3המחאות על סך כולל של  ₪ 2,160ל 4-ימים
לפקודת חברת "גל כנסים בע"מ" ,למוטב בלבד .קבלה על מלוא הסכום תישלח במייל.
רצוי להירשם דרך אתר האינטרנט המאובטח בכתובת:

www.gal-conventions.co.il

