
 רשימת הסדנאות
 )הסדנאות בכל קטגוריה בסדר אלפביתי לפי שמות המנחים/ות(

 ) חלק מהסדנאות ייועדו לגילאים ולבעלי ניסיון מקצועי שונים (
 מתחילות ביום שני(  )כל הסדנאות

 

 : א. סדנאות וורבליות חווייתיות

 
     ."הצל שלי ואני יצאנו לדרך " -גב' ליאת אריאל וגב' מיה גזית  .1

 .מיועדת למשתתפים בכל שלבי ההתפתחות המקצועיתסדנת בגישת האנליזה הקבוצתית.      

 

 "זכרון אחים".  -. גב' סמדר אשוח 2
 ישת האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות )פוקס וביון(.   סדנא דינמית בשילוב ג    

 מומחים ומדריכים. מתמחים,-לקבוצה מעורבת רב דוריתמתאימה     
 

 סדנת היפנוזה התייחסותית. "  גן השבילים המתפצלים" -.  ד"ר אודי בונשטיין 3

 

 "רגעי ההווה של העבר" -. מר שמואל ברוידא 4
   ת עבודה עם זיכרונות  מוקדמים.קבוצה דינמית המשלבת טכניק    

 בכל שלבי המומחיות . /ותהסדנא מתאימה למטפלים    

 

 לא לשכוח לשכור"." -.  ד"ר גבי גולן 5

 .חווייתית בהיפנוזה בשילוב של היפנוזה פורמאלית ואריקסוניאנית-סדנא התנסותית     

 

       "סדנת מנטליזציה".   -.  ד"ר אילן דיאמנט וד"ר יואב ברושי  6
 מקצוע בכל הגילאים.  מקצועית לאנשי  -חווייתית ומיועדת לצמיחה אישית-סדנא התנסותית     

 

 "ללא זכרון ותשוקה ?"  –.  גב' אנקה דיטרוי 7
 ית.אינטרסוביקטיבהסדנא בשילוב גישת האנליזה הקבוצתית עם האנליזה      

 

 ים" "דלתות ושביל -. גב' נגה דן גור ומר עופר דוברצקי  8
 סדנא דינאמית ומיועדת למומחים ולמתמחים.      

 

  –לשכוח -לזכור-"לשכוח –.  גב' עירית שריג וד"ר יוסי טריאסט 9
 "על תעתועי הזכירה והשכחה                                                                               

 וזיקתם  עים והבלתי מודעים של  זכירה ושכחההתנסותית בתהליכים המוד –דינמית סדנא      

 כ"שלם". כפי שבאים לידי ביטוי ב'כאן ועכשיו' של הקבוצה להזהות הפרטית והרחבה יותר      

"                                                         חזרתו של המודחק –כרון ומסורת "ז – אלי כהן. מר 10
.מיועדת למתמחים ולמומחיםו וסופיסדנא דינמית עם גוון פיל  

 

 

 



   "מאזורי נפש הקפואים ומושתקים לתנועה המחייה ודיבור מאפשר" -. גב' אלה סטולפר 11
 בשילוב זכרונות, חוויות שלא נרשמו כזכרון, סדנא בשילוב בגישת האנליזה הקבוצתית        

 חייםשלבי ים ומתמחים באסוציאציות חופשיות ושחזור ב"כאן ועכשיו" ומיועדת למומח       

   . השוניםמקצועית ההתפתחות וה       

 

 !?  חזרתיות למול התחדשות –בשבילי הזיכרונות והתשוקות" " –. מר עמי פרגו גופר 12

  . GROUP ANALYSIS-הסובייקטיבית עם גישת -אינטרהדינמית ההסדנא בשילוב הגישה        

 

  "סדנת חלומות –זיכרונות, חלומות, מחשבות" " -. מר נתנאל פרי וגב' אילנה לנדי 13

 סדנא דינמית בשילוב של הגישה הדינאמית והיונגיאנית.        
 הקבוצה פתוחה לפסיכולוגים בכל שלבי החיים, גברים ונשים, לעודד הסתכלות רבת פנים זו.        

 

 .()קיימת גם אפשרות למנחה. סדנת חווייתית למומחים ומדריכים ללא מנחה 14

 

 

 בשילוב גישות ואמצעים –התנסותיות  -סדנאות חווייתיות  ב.
 )בחלק מהסדנאות משולבת התנסות עם אלמנטים לימודיים(

 

    -" בין "אני" ו"אנחנו" מפעולה לזיכרון ובחזרה "   –. ד"ר גיא אור 15
 .דרמטית ותהליך קבוצתי אנליטי-סדנא חווייתית ותהליכית המשלבת פעולה פסיכו      
 ניתן יהיה גם להכיר את הבסיס התיאורטי להבנת תהליכים קבוצתיים בגישה זו.         

 הסדנא מתאימה למומחים ומתמחים כאחד.ו לא נדרש ניסיון קודם בפסיכודרמה או תיאטרון       

 

   NIAמסע בתנועה, קשב והוויה בשיטת" - ד"ר מירב טל מרגליתו ניצן גנץגב'  .16
 ".STREAMמשולבת בגישת                                                                

 שתאפשר  STREAMעם מעבריות של גישת  NIAהסדנא תשלב תנועה וריקוד בשיטת        

 עיבוד, תוך העמקת החוויה האישית והקבוצתית.       

 

י גרשון ו. מר 17  "חיים בהווהחוכמת הו השתחזרות -זכרונות" – רחל קפלןגב' ישִׂ

 במדיטציה, בכתיבה, בשיתוף בשילוב תרגול ראיית העולם הבודהיסטית ברוח סדנא        

 . ובתנועה )צ'י קונג(, באולם ובחוץ       

 הסדנא מתאימה לבני כל הגילאים, למומחים ולמתמחים, למתרגלים ותיקים וחדשים.       

 

     –"יפוי עצמי ורנפש הגוף והזכרונות " - תמי אבנת מילרוגב'   אילת כהן וידרגב'  .18
 MINDFULNESS & SELF CAREסדנת                                                       

 מפגש עם שימוש בעץ המשפחתי, סדנא מפגש עם זכרונות מודעים ולא מודעים באמצעות שילוב  

 העמקת המודעות העצמית. תוך , ים בגוף ובנפשישהפכו לאוטומט ,דפוסיםו איזורים נסתרים 

 

 "    ? הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"   –. גב' אורלי ורמן 19

  .מיניות וחושניות במסגרת הפרדיגמה ההתייחסותית של האימאגו –מטפלים                          

  אימאגו מתקדמיםמשחקי תפקידים, תרגילי מגע, ודיאלוגי חווייתית בשילוב -סדנא התנסותית      

 . אין צורך בידע מוקדם. יועדת לבני/ות כל הגילאיםעם היבטים תיאורטיים. מ      



 

  –  "גוף אוצר זיכרון כבית לנפש" -. גב' מירב יובל  20
 .וייתית בנשימה מעגלית, מוזיקה ותנועהוסדנת ח                                

 נות, תנועה, דמיון מודרך ותרגילי התנסות עבודה אישית, סדנא המשלבת טכניקות נשימה שו      

                                         ומגוון תרגילי התנסות זוגית וקבוצתית.       
       

 "  הגוף והדמיון כאוצרים זיכרון"  - קרני ישי . גב' 21

     .ות שונותטכניקדינמית ו וקבוצתית עבודה אישיתת תנועה בשילוב סדנ       
           

         

 "  ACT –טיפול קבלה ומחוייבות " - אנה גולדברטוגב'  אלעד ליבנה . מר 22
 .מעשייםהכלים התהליך וההגישה, להכרת יסודות אישית וקבוצתית חווייתית התנסות סדנת        

 . CBT-ב עם אלמנטים תיאורטיים. לא נדרש ידע מוקדם חווייתית-סדנא תהליכית      

 

 " סדנת תאטרון פלייבק ". -. מר רונן קובלסקי 23 
 סדנא עבודה קבוצתית ואישית באמצעות תאטרון פלייבק.         

 ותכנים עכשוויים דרך  סיפורים מחיינו העכשוויים, זיכרונות העבר ומחשבותינושילוב של         

 יאטרונית.צירתיות בעבודה תוי ת החלום הקבוצתית, דימויים, אסוציאציותחשיב        

                                                                        

 .סדנת קולנוע אקזיסטנציאליסטית - "מוותבין החיים לדיאלוג " –.  מר ישראל רוזנבאום 24

     אקסיסטנציאליסטית בשילוב קולנוע.  -תהליכית  –סדנא דינמית         
 

 " כתיבה והנצחה, מחיקה ושכחה התשוקה לזיכרון:"   -ב' איריס רילוב .  ג25
  סדנת  יצירה חווייתית משולבת בעבודה פסיכודינמית                                                        

פרּות תהווה המשלבת סדנא           התנסּות חווייתית ויצירתית עם עבודה פסיכודינמית, כאשר הסִׂ

 החוויה. להעמקת טקסטים בשירה ובפרוזה ותרגילי כתיבה יוצרת , בהשראה וכלי עבודה        

 אין צורך בניסיון קודם בכתיבה יוצרת או בספרות. מיועדת לצעירים ּוותיקים, נשים וגברים.        

 

 גישות ופיתוחים עדכניים.   –פסיכודיאגנוסטיקה ב"ראי הזמן"  -.  מר אבי שרוף 26
  סדנת העשרה והעמקה. אפשרית כסדנת הכנה לבחינה או כסדנת הכשרה בהסמכה להדרכה.        

   ם דגש על אינטגרציה של כלל החומר באמצעות חומרי גלם יידונו סוגיות מקצועיות ע         

 ואבחנות.          

  

 


