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

  ( חלק מהסדנאות ייועדו לגילאים ולבעלי ניסיון מקצועי שונים )
  ) ראשוןהסדנאות מתחילות ביום (

  

  : א. סדנאות וורבליות חווייתיות
  

  "'כאן ועכשיו' ל'שם ואז' וחזרה" בין  – ד"ר גיא אור .1
ריך ומלמד בתוכניות להכשרה פסיכואנליטית ברוח אדם    פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר, מד

ובמכון הפסיכואנליטי, מדריך ומלמד בתוכניות לפסיכותרפיה בהן: המעשה הטיפולי של 
  החברה הפסיכואנליטית, התוכניות התלת שנתיות של פסיכולוגית העצמי ומרכז וויניקוט,                  

  

   ".ברוח האנליזה הקבוצתית מסע בזמן" -גב' ליאת אריאל וגב' מיה גזית  .2
  סדנא בגישת האנליזה הקבוצתית ומיועדת למשתתפים בכל שלבי ההתפתחות המקצועית.       

  
מדריכה ואנליטיקאית קבוצתית.                                                           -פסיכולוגית קלינית   - גב' ליאת אריאל

  קריה הרפואית רמב"ם. יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.                 פסיכולוגית ראשית
 מדריכה  ואנליטיקאית קבוצתית. -פסיכולוגית קלינית   -  גב' מיה גזית

  

     ".אחים "שותפים למסע בזמן  - . גב' סמדר אשוח 3
  ון).   סדנא דינמית בשילוב גישת האנליזה הקבוצתית ויחסי קבוצות (פוקס ובי       

  
פסיכולוגית קלינית, מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב  -גב' סמדר אשוח 

         לפסיכואנליזה בת זמננו, אנליטיקאית קבוצתית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית,
  חברת אפק,  מלמדת ומדריכה במסגרות שונות.

  

  נוזה התייחסותיתבחזרה לעתיד": סדנת היפ" -.  ד"ר אודי בונשטיין 4
פסיכולוג קליני מדריך ופסיכולוג רפואי מומחה, מורשה לעיסוק,  –ד"ר אודי בונשטיין  

למחקר להוראה מדעית של היפנוזה; פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי האוניברסיטאי לגליל;                     
צור את הגוף' דרכה של הנפש לי –'היפנוזה  ),2011'העין הפנימית' (מחבר הספרים: 

  ).2020ו'חוֵלם מלא' ( ) 2014(
  

   -   אברמית ברודסקיגב'   .5

  " כשהנצח פוגש את הרגע החולף –  זמן קאירוס מול זמן כרונוס"                         

פסיכולוגית קלינית בכירה, אנליטיקאית יונגיאנית, מורה ב"רוח   -  אברמית ברודסקיגב' 
אנליטית בודהיסטית. מורה ומדריכה באיגוד הישראלי תכנית הכשרה פסיכו אדם" 

אילן, -לפסיכולוגיית העצמי, מרצה ומדריכה בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטאות בר
  אביב ובן גוריון.- תל

  

  "  מסע בזמן –היפנוזה "  -.  ד"ר גבי גולן 6
  ית. חווייתית בהיפנוזה בשילוב של היפנוזה פורמאלת ואריקסוניאנ- סדנא התנסותית

  פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, מורשה לעיסוק ולהוראת ההיפנוזה,  –ד"ר גבי גולן 
 לימודי המשך אוני' ת"א. -ביה"ס לרפואה   

                                                       
  
  



  
 

  " להלחם על הזיכרון, להלחם על השכחה " -. גב' נגה דן גור ומר עופר דוברצקי  7
  א דינאמית ומיועדת למומחים ולמתמחים. סדנ

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

פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית, המכון הישראלי  –גור -גב' נגה דן
  יזה קבוצתית, השירות הפסיכולוגי בטכניון, קליניקה פרטית.לאנל

   -?"   מה עשיתי מן החיים " -.  מר אורי לוין 8
  סדנא דינמית בגישת האנליזה הקבוצתית

                              קבוצתי בין חלומות ותשוקות, הצלחות ואכזבות, יקומים מקבילים, -מסע אישי
  . מיועדת למומחים ומתמחים בכל שלבי החיים וההתפתחות. שיםוגם כאלו (שלפעמים) נפג

  
פסיכולוג קליני ואנליטיקאי קבוצתי, חבר במכון הישראלי לאנליזה  - ורי לויןמר א

 EFPP   )European Federation of -ועד המנהל של הוקבוצתית, חבר ב
Psychoanalytic Psychotherapy חו"ל. ), מרצה ומדריך במסגרות רבות בארץ וב

   מטפל אישי, זוגי וקבוצתי בפרקטיקה פרטית.
  

 9. גב' אלה סטולפר-" אפקט הפרפר" - מסעות לעולמות מקבילים בטיפול קבוצתי אנליטי  

בשילוב זכרונות, חוויות שלא נרשמו כזכרון, סדנא בשילוב בגישת האנליזה הקבוצתית 
 ים ומתמחים בשלבי חייםאסוציאציות חופשיות ושחזור ב"כאן ועכשיו" ומיועדת למומח

    . וההתפתחות המקצועית השונים

מקימה  עו"ס ואנליטיקאית קבוצתית, פסיכותרפיסטית, מדריכה,  – גב' אלה סטולפר
חברת סגל בכיר במכון הגרופ  רוסיה,, (SIGA) ומנהלת מכון הגרופ אנליטי בסטברופול

ה התייחסותית בקייב , מרצה ומדריכה בביה"ס לפסיכולוגי (MIGA ) אנליטי במוסקבה
)KISRPP קבוצות באוניברסיטת תל אביב. מנהלת  ) אוקראינה ובתוכנית להנחיית

המרכזי להכשרת עו"ס בתל אביב, חברת המכון  התוכנית להנחיית קבוצות בבית הספר
מרצה ומדריכה במכללה האקדמית לחברה   (IIGA) הישראלי לאנליזה קבוצתית

  קה פרטית. ואומנויות בנתניה. בעלת קליני
  
  

    – עולמות מקבילים"" –. מר עמי פרגו גופר 10
  "הדבר היחידי שלעולם לא תקוע הוא הזמן..."                                           

    -סובייקטיבית עם גישת ה-הסדנא בשילוב הגישה הדינמית האינטר         
  GROUP ANALYSIS .   

  
  קליני מדריך, מטפל אישי, קבוצתי ויועץ מנהלים,   פסיכולוג   -  מר עמי פרגו גופר

  אוניברסיטת בר אילן,  -אוניברסיטת ת"א,  ביה"ס לעו"ס  -ביה"ס לעו"ס 
  אוניברסיטת ת"א,  -הפקולטה לרפואה   -התוכנית לפסיכותרפיה  

  אוניברסיטת ת"א,  - התוכנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית 
  רסיטת ת"א, התוכנית להכשרת מנחי קבוצות, אוניב

  אוניברסיטת ת"א.  –עבודה קבוצתית בגישת האנליזה הקבוצתית 
         



  

  "קשרים נסתרים" - גב' שימי תלמי ומר אייל עציוני . 11
  סדנא דינמית במתודות פסיכואנליטיות 

  
   פסיכואנליטיקאית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות;  - תלמי שימיגב' 

מנהלת במשותף של  אוניברסיטת חיפה; חברת אפק חברת סגל, התכנית לפסיכותרפיה,
מערכתית; חברה במכון תל אביב -  התוכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית

  לפסיכואנליזה בת זמננו; 
 

   פסיכולוג קליני, מנחה קבוצות ויועץ ארגוני; קליניקה פרטית;  -  אייל עציונימר 
  אפק. -חבר הנהלה             

  
  

  .(קיימת גם אפשרות למנחה)סדנת חווייתית למומחים ומדריכים ללא מנחה . 12
  
  
 

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

  

  "מסע אל עולם הרגשות - לגעת ברגש " -  ד"ר יוסי אדיר .13
  : דמיון מודרך כגוןוכלים טיפוליים  תחווייתית בשילוב טכניקו אסדנ

   .וטיפול בנשימה ועוד
 

פסיכולוג קליני, מדריך ומורשה להיפנוט והוראה בהיפנוזה, סגן יו"ר  - ד"ר יוסי אדיר
, פסיכולוג במחלקה ההמטואונקולוגית במרכז CBTהישראלית להיפנוזה, מדריך ב  האגודה

  "לרפואי שיבא, תל השומר, מנחה סדנאות בארץ ובחו

  

  מגע עם החוויה הנשית באמצעות ריקודי בטן  -    מן נשי"ז –גב' דפנה בהט . 14
  ".ואמצעים נוספים

  
                   ,                        פסיכולוגית קלינית (מומחית ומדריכה) ורקדנית בטן (חובבת) -  דפנה בהטגב' 

                                                                             פרטית, מלמדת ומדריכה.  קליניקה
  לשעבר יו"ר 'אפק' (האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים).

 מיועדת לנשים בלבדו הסדנא תתחיל ביום ב'**
  

  
   ". הנשימה כמאפשרת תנועה בין מרחבי התודעה והזמן" -. גב' מירב יובל  15

  לית, מוזיקה ותנועה.חווייתית בנשימה מעג אסדנ                                 
  

תואר ראשון בעו"ס, תואר שני בטיפול בתנועה, בוגרת התוכנית         –ל גב' מירב יוב
, מפתחת מודל המיפוי הנשימתי, מטפלת בכירה  concept integrationהאמריקאית  

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

  
       



      " הזמנה למסע בין עולמות   - " מרחב החלימה"  -. גב' קרני ישי  16
  

  סדנת תנועה בשילוב עבודה אישית וקבוצתית דינמית וטכניקות שונות.              
ת בתנועה ושילוב אמנויות, מדריכה אנאליטיקאית יונגיאנית, מטפל  - קרני ישי גב' 

שנים עם אוכלוסיות  30מוסמכת, מרצה בתוכניות הכשרה למטפלים. בעלת ניסיון של 
תנועתי' -מגוונות מתחום בריאות הנפש והחינוך. מפתחת 'מודל הדמיון הפעיל הגופני

המעגן תהליכים נפשיים לא מודעים ועבודת חלומות באמצעות הגוף והתנועה וטכניקות 
  EMDR, Focusing, S.Eוספות: נ

           
  
  
 

    ". הזמן הוא עכשיו. " –. גב' מירי מן וגב' ג'ודית בנג'מין 17
 .חווייתית, בסגנון ריטריט- סדנא התנסותית -  תרפיה-יוגה-סדנת פסיכו

פסיכולוגית קלינית מומחית. מתרגלת, מטפלת בקליניקה פרטית, ומנחה  - מירי מןגב' 
תרפיה, בחיים ובטיפולים. בוגרת לימודי יוגה - יוגה- לוב של פסיכוסדנאות בנושא השי

תרפיה, פילוסופיה של היוגה והנחיית מדיטציה. בעלת ניסיון עשיר ומגוון בטיפול, ייעוץ, 
מחברת הספר: "ַהִּמְׁשָקַפִיים ֶׁשל ִהיפֹו  ותהליכי מיון ליחידות מיוחדות של כוחות הביטחון.

   ).2020בית ומדיטציה לילדים (על פסיכולוגיה חיו - ְוָתם"

ילידת הודו, שעקרונות היוגה הבסיסיים מהווים חלק מחייה מאז  - ג'ודית בנימיןגב' 
ילדותה. בוגרת לימודי פילוסופיה יוגית ותרפיה ביוגה. מלמדת בסטודיו פרטי. בונה 

-גוףרסטורציה, שחותרים למצב הטבעי של בריאות ואיזון בין -ומעבירה תרגולים של יוגה

   הכרה.-נשימה 

  

  ". סדנת תאטרון פלייבק " -. מר רונן קובלסקי וגב' פזית אילן ברקוביץ'  18 
  יבק. סדנא עבודה קבוצתית ואישית באמצעות תאטרון פלי                    

שילוב של סיפורים מחיינו העכשוויים, זיכרונות העבר ומחשבותינו ותכנים עכשוויים דרך  
                                      בוצתית, דימויים, אסוציאציות ויצירתיות בעבודה תיאטרונית.חשיבת החלום הק

  
פסיכולוג קליני בכיר. מדריך בטיפול ובאבחון. ראש המכון הישראלי   -  רונן קובלסקימר 

לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. חבר במכון לאנליזה קבוצתית. מרצה ומדריך במרכז 
האוניברסיטה  –ישראל, במכללה לחברה ואומנויות ובמכון מגיד לפסיכותרפיה ויניקוט ב
שיחק, כתב וביים בתיאטרונים שונים. הקים את "קבוצת התיאטרון הגדה   העברית. 

גרמני "דור שלישי". זכה בפרס - השמאלית" ואת פרוייקט התיאטרון הישראלי
"ARENA.הארופאי לבמאים צעירים "   
  

מטפלת בדרמה ומדריכה, מטפלת משפחתית וזוגית ומדריכה  – קוביץבר-פזית אילןגב' 
חי, -מוסמכת ופסיכותרפיסטית. מטפלת בקליניקה פרטית . מלמדת במכללה האקדמית תל

במרכז ויניקוט בישראל ובמכון הישראלי לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. מנחה בכנסים 
, הקימה את 1996וטיפולי משנת  עוסקת בתיאטרון פלייבק הופעתי    וימי עיון רבים.

   ), מנחה ומשחקת בה.2002קבוצת תיאטרון הפלייבק "מראות" (
  

  
  
  
  



   " על קו המפתן –הרעש נפרד מן האור" "   –.  גב' איריס רילוב 19
  .סדנא פסיכודינמית חווייתית בשילוב ספרות, פרוזה ושירה וכתיבה כהשראה והעשרה

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

  
פסיכולוגית קלינית, בוגרת התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית  -  גב' איריס רילוב

באוניברסיטת חיפה, בעלת תואר שני בספרות עברית והשוואתית במסלול כתיבה באוני' 
בתחום הפסיכואנליזה, ספר חיפה ומשמשת כעמיתת הוראה בחוג, תרגמה מספר ספרי עיון 

  שיריה הראשון, "על ציר האפשר", יצא לאור בהוצאת "פרדס", פרקטיקה פרטית.
        

  

   "הנני כאן" - . גב' איילת שמולביץ' 20
  יתוף. שוב סדנא ברוח ראיית העולם הבודהיסטית בשילוב תרגול במדיטציה

  
ת, לומדת ומלמדת את הקהל פסיכולוגית קלינית מומחית. מתרגל - גב' איילת שמולביץ' 

מיינדפולנס ובודהיזם. מנחה קבוצת תרגול (סנגהה) בקיבוץ דביר, מרצה  ומטפלים, הרחב
בן גוריון. בוגרת תוכנית המיינדפולנס יברסיטת אונ בבית הספר לפסיכותרפיה, של

שבע. קנדידטית של  למטפלים במרכז המיינדפולנס בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר
  ליטית היונגיאנית. עובדת בקליניקה פרטית.ההכשרה האנ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


