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 " ערבי חמישי"חוזרים להיפגש ב

 העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי מציעה סדרת

 : סדנאות חווייתיות בנושא

  "הזר שבתוכי והמפגש איתו בקבוצה" 

 

 ,מנחים ומטפלים, מיועדת לחברי הקהילה המקצועית העוסקים בקבוצות סדרהה

 .שעולם הקבוצות בנפשם ובלב עשייתם, אנשי חינוך ובריאות

 להעשרה ולמידה  תחווייתיואתם מוזמנים לסדנאות 

 :בקישור הבא והרשמה תשלום ,פירוט על הסדנאות

"חמישי ערבי"  

 ובתחתית הדף   

91:30 - 22:00 המפגשים יתקיימו בערבי חמישי בין השעות  
 הסדרה תתקיים במרכז ביכורי העיתים                                                

  6919510-03  :תל אביב  טל, 6  רחוב הפטמן    
 

 אילנה רזניק - שיירכזת ערבי חמ
 

שלמה פלסנר, סאיד תלי, טל אלון, אריאלה ברזל: יעדת היגוו  

       

 050-4629442אילנה רזניק       050-5202425 ניבי רם:  נוספים פרטיםל                                 

http://www.isragrouptherapy.org.il/%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
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 רשימת הסדנאות

 

 .מופיע ואיך הוא מתגלההוא  מתי, מיהו הזר  חקורנבמסגרת סדרת המפגשים בערבי חמישי 

ננסה לגעת במושג , הלא מודע באמצעותהמנכיח מפגש בין זרים ומחבר  ,מפגש הקבוצתיב
 .במובנו הרחב "הזר"

אשר יפגישו את הקבוצה עם מגוון רחב של , את הסדנאות ינחו אנשי מקצוע  מתחומים שונים
 .תית תלווה בהמשגה ולמידהיחוויהההתנסות הקבוצתית  .סגנונות הנחייה

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              "פני האחר"אל התפתחות באמצעות " הגהנום הוא הזולת"מ -  96.3.94

בה חברי קבוצה , פסיכותרפיה קבוצתית בתיאטרון פלייבק היא שיטת טיפול דינמית מתפתחת
בו היא בסדנה נתנסה בשיטה זו ובאופן . מעבדים סיפורים מחייהם לאימפרוביזציה תיאטרונית

 .הקבוצה והקהילה, מתייחסת בו זמנית לרמת הפרט

 מנחה
הקים ומנהל שותף של המכון . מדריך בטיפול ובאבחון. פסיכולוג קליני בכיר - רונן קובלסקי

מרצה ומדריך . מתמחה במכון לאנליזה קבוצתית. הישראלי לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק
במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ובמכון ללימודי , במכון מגיד, בישראל וויניקוטבמרכז 

 .כתב וביים בתיאטרונים שונים, שיחק. חי-המכללה האקדמית תל ,תרפיה-דרמה

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 נוזרים לגופ - 6.0.94

נתייחס לזיכרונות של חדירת . הסדנה תעסוק בתחושות של זרות של הגוף בעבר ובהווה
שינויים , מחלה בעקבות ופניים בבגרותג המיניות לחוויית העצמי בילדות ולחוויות של שינויים

 .הזדקנותונכות , תאונה, הריון, במשקל

 מנחה
אינדיבידואלי -בעלת קליניקה פרטית לטיפול והדרכה . פסיכולוגית קלינית - הדר ברכה

 .אנליטיקאית קבוצתית; אנליטיקאית ביואנרגטית. וקבוצתי

פיתחה שיטה אינטגרטיבית של עבודה קבוצתית אנליטית עם מיקוד על מקומו של הגוף 
כותבת על . אחריםמעבירה סדנאות בשיטה זו לפסיכולוגים קליניים ולמטפלים  .בטיפול

 .הזדקנות, בושה, מיניות, נפש-נושאים של קשר גוף

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 קול וטקסט, גוף - 5.5.94

. ו בצורות שונותחקוק בגופנ ן נזיכרואשר  ,המפגש עם האחר בקבוצה מעורר חוויות מן העבר
הקול והטקסט ונפגוש את הפוטנציאל להתחדשות ושינוי הקיים  ,במפגש נחווה עבודה עם הגוף

 .בגופנו

 מנחה
, פיתח שיטת עבודה .מייסד ״אנסמבל כאן״ ,תיאטרוןמנחה קבוצות ובמאי  - שלמה פלסנר

השיטה מאפשרת ניקוי חסימות אנרגטיות בגוף ומימוש . קול וטקסט, שמשלבת עבודה עם גוף
מנחה בתוכנית . מנחה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות. גדול יותר של הפוטנציאל האישי

וי פיתח במסגרת ״רוח חדשה״ בירושלים תוכנית לליו. אוניברסיטת תל אביבבלהנחיית קבוצות 
 .תהליכי יצירה של יוצרים עצמאיים

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  לרקוד עם זר - 2.4.94

נאחזים , כאשר מפחיד מאוד להיות אחר או להבחין בזר, במרחב הציבורי הסוער של ימינו
? מה הקשר שלו אליי? המהלך ברחובות חשוכים אלה ,מיהו הזר. מתפשטתבמוכר אך הזרות 

  ?האם גם אנחנו זרים לעצמנו ולאחרים? האם ניתן במציאות כזו להיפגש איתו

שיאפשרו לנו להתקרב  ,נתנסה בסגנונות משחק ותנועה, בסדנה נתמודד עם שאלות אלו ואחרות
שמאפשר להתבונן מהצד ולחוות  ,מרחבנפרוש . ולהתרחק מחוויית הזרות ומהמפגש עם הזר

 .הרגשות והעוצמות שמייצר מפגש זה, מהבטן את התחושות

 מנחים
חבר סגל התכנית להנחיית  ,בוגר המכון לאנליזה קבוצתית, MSW, ס בכיר"עו - סאיד תלי

 .מפקח ארצי במשרד הרווחה ובעל קליניקה פרטית, קבוצות במכללת בית ברל

פיתחה מודל להנחיית קבוצות דיאלוג , פסיכותרפיסטית יונגיאנית - אשרת מזרחי שפירא
שחקנית  .של תיאטרון לשינוי חברתי פרויקטיםמקימה ומביימת , יוזמת. בשילוב תיאטרון

 .פרטית קליניקה בעלת, ומנחת תיאטרון פלייבק

           

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  הקשר בין הפרסונה והצל: חלום בקבוצה - 23.4.94

 חלום באופן אקטיביה נעבד את . בעיבוד חלומות באוריינטציה יונגיאניתהסדנה תעסוק 
נתייחס  לחלק הארכיטיפאלי בחלום לעומת החלק . ופסיכודרמה דמיון ,משחקאמצעות ב

 . נבחין בין הרובד האובייקטיבי לבין הרובד הסובייקטיבי של החולם, הפרסונאלי

 מנחה
על פי הגישה אנליזה ב בפסיכותרפיה מתמחה, מטפלת בפסיכודרמה - אילנה רזניק

בעלת , רים ילדים ומתבגריםעובדת עם הו, מתמחה בעבודה עם ילדים בסיכון.היונגיאנית
 .קליניקה פרטית

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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