מתי מתקיימים הלימודים והיכן?

מי יכול להתקבל לתכנית ההכשרה?

התכנית נפרשת על פני ארבע שנות לימוד וכוללת 16
קורסים תיאורטיים ,קבוצת הדרכה למשך שלוש שנים,
מפגשים קבוצתיים וסדנאות מרוכזות.
הלימודים נערכים בימי שני משעות הצהריים ,בתל אביב,
בקמפוס תיכונט.
החל מהשנה השנייה על הסטודנטים להשתתף בקבוצה
טיפולית אנליטית .כמו כן עליהם להנחות בעצמם קבוצה
טיפולית אנליטית במשך שנתיים ,תחת הדרכה.
עם סיום הלימודים ,יגישו הסטודנטים עבודת גמר.
מסיימי התכנית ,שיעמדו בכל הדרישות ,יזכו לתעודה
של אנליטיקאי/ת קבוצתי/ת בהתאם לסטנדרטים
הבינלאומיים של .EGATIN

פסיכולוגים קליניים מומחים.
פסיכיאטרים מומחים.
עובדים סוציאליים ,בעלי תואר שני ,בוגרי תוכנית מוכרת
לפסיכותרפיה ,ו/או בעלי ניסיון של  5שנים ומעלה בבריאות
הנפש.
מטפלים באמנויות ,בעלי תואר שני ,בוגרי תוכנית מוכרת
לפסיכותרפיה ,ו/או בעלי ניסיון של  5שנים ומעלה בבריאות
הנפש.
נרשמים שאינם עומדים במלוא הדרישות יובאו לדיון.

מה הקשר בין תוכנית ההכשרה למכון?
בתקופת ההכשרה מוזמנים הסטודנטים להשתתף בימי
מכון ,ימי עיון ,סדנאות וכנסים שעורך המכון .לאחר סיום
הלימודים הם מצטרפים ,כחברי מכון ,לחלק מרשת
ישראלית ובינלאומית של מטפלים ,הממשיכים יחד
מסורת של הקמת קבוצות והפצת הטיפול הקבוצתי-
אנליטי בקהילה.

מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית:
יו"ר המכון  -מרית יפה-מילשטיין
חברי הועד המנהל  -נורית גורן ,אורי לוין,
אורית מס-גולדמן ,דר' שרה קלעי ,דר' פנינה רפפורט
דוד ילין  ,20תל אביב 62964
vaad@iiga.org.il
www.iiga.org.il

מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית (ע"ר)
ISRAELI INSTITUTE
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כיצד מבררים פרטים נוספים ונרשמים?
אתר המכוןwww.iiga.org.il :
אורית מס-גולדמן ,יו"ר ועדת קבלה של המכון
בטלפון052-8399804 :
מיילoritms1@gmail.com :
דר' ענב קרניאל-לאואר ,מרכזת התוכנית
בטלפון052-8797219 :
מיילkenav@smile.net.il :
ענבל שניידר ,מזכירת המכון טלפון076-5405124 :
מייל המכוןvaad@iiga.org.il :

נפתחה ההרשמה
לתוכנית להכשרת
אנליטיקאים קבוצתיים
אוקטובר 2016
Like a tree – the firmer it takes root, the freer
it can display its individual characteristic
beauty above ground.
)(Foulkes, 1948

מהו המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית?

מהו טיפול קבוצתי אנליטי?

המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית מקנה ידע
רחב ומעמיק בגישות האנליזה הקבוצתית ,מכשיר
אנליטיקאים קבוצתיים ועוסק במתן שירות ללקוחות
המעוניינים בטיפול קבוצתי אנליטי.
המכון משתייך לאיגוד האירופאי לאנליזה קבוצתית
 ,EGATINאשר מאגד תוכניות הכשרה במקומות רבים
בעולם ואמון על רמתם המקצועית.
מקימי המכון וחבריו הם אנשי מקצוע בכירים בתחום
העבודה הקבוצתית בארץ.

טיפול קבוצתי אנליטי שואף לשפר את התקשורת של כל פרט
עם עצמו ועם זולתו ,מדגיש את פענוח התהליכים הלא מודעים
ביחסים ,ואת השפעותיהם על התנהגותם והתמודדותם של
אנשים עם משימות חייהם האישיות והחברתיות.
טיפול קבוצתי אנליטי נועד לאפשר עבודה אינטנסיבית
ומעמיקה שמטרתה להפגיש כל אחד מהמטופלים עם עולמו
הפנימי ועם האופן בו הוא משתקף בעולם.
טיפול קבוצתי אנליטי מיועד למי שמעוניין בתהליכי צמיחה
הכוללים שיפור היחסים הבין-אישיים ,פיתוח יכולות התקשורת,

מהי אנליזה קבוצתית?

העמקת המודעות ,בניית זהות ומימוש עצמי מרבי .הקבוצה

אנליזה קבוצתית היא גישה תיאורטית ויישומית,
שנוסדה על ידי ס .ה .פוקס ועוסקת בהבנת היחיד,
הקבוצה והחברה .היישום העיקרי שלה הוא
פסיכותרפיה קבוצתית (טיפול קבוצתי אנליטי).
אנליזה קבוצתית הינה דרך להבנת תהליכים קבוצתיים
בקבוצות קטנות וגדולות ,להבנת היחסים בין האדם
לזולתו ויחסים בין הפרט לבין הקהילה שבתוכה הוא
מתקיים.
אנליזה קבוצתית רואה בקבוצה את המשאב הטיפולי
המרכזי שבו טמון הכוח המרפא עבור צמיחתו האישית
של הפרט.

מהווה משאב מרכזי לריפוי ,גדילה ושינוי.

www.iiga.org.il

מהי מטרת התכנית?

מהם הקורסים הנלמדים בתוכנית?
המצע הבין תחומי להתפתחות האנליזה הקבוצתית.
קריאה מודרכת בכתבי פוקס.
מפסיכואנליזה של היחיד לאנליזה קבוצתית.
הקבוצה כ"מרחב פוטנציאלי".
הקבוצה כשלם  -חשיבתו של ביון בזיקה לפרט ,לקבוצה
		ולחברה.
היבטים קליניים בקבוצה האנליטית.
תופעות ייחודיות בחיי הקבוצה וההתמודדות איתן.
האנליטיקאי הקבוצתי :ממטפל של הקבוצה למטפל 		
		השותף בקבוצה.
מגדר ומיניות והשלכותיהם בקבוצה הטיפולית.
סמינר הדרכה :לקראת הקמת קבוצה טיפולית אנליטית,
		והדרכה במהלך כל ההתמחות.
סדנאות :החלום בקבוצה ,הלא מודע החברתי והחברה
		הישראלית ,מצבים רגרסיבים בקבוצה האנליטית 		
		והתמודדות אתם( .רשימה חלקית)

להכשיר את הסטודנטים להנחיית קבוצה טיפולית-אנליטית.

מיהם המורים המלמדים בתוכנית?

התוכנית בנויה להעשיר את הלומדים בה בידע תיאורטי נרחב

סגל התוכנית כולל מרצים בכירים בפסיכואנליזה,
בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ,ואנליטיקאים קבוצתיים
מוסמכים ,ביניהם:
גב' סמדר אשוח ,גב' חני בירן ,גב' מרים ברגר ,דר' אבי
ברמן ,גב' נורית גורן ,דר' רועית דהן ,גב' יעל דורון ,גב' נגה
דנגור ,גב' ברכה הדר ,מר עודד הנדל ,דר' חיים ויינברג ,גב'
מוניקה טנאי ,דר' הרצל יוגב ,מר יהושע לביא ,גב' מרית
יפה-מילשטיין ,גב' רות לביא ,דר' אריק מוס ,גב' גליה נתיב,
דר' גילה עופר ,דר' עדו פלג ,דר' רובי פרידמן ,גב' חגית
צאן ,גב' רחל צ'חנובסקי ,דר' ענב קרניאל  -לאואר,דר'
פנינה רפפורט ,גב' סוזי שושני.
מרכזת התוכנית :דר' ענב קרניאל לאואר.

בתחום האנליזה הקבוצתית בכלל והטיפול הקבוצתי האנליטי
בפרט ,מפוקס ועד ימינו ,לאפשר לסטודנטים להשתתף
בקבוצות טיפוליות – אנליטיות ,וליישם למידה תיאורטית
והתנסות לעשייה טיפולית דרך הקמת קבוצות טיפוליות-
אנליטיות והנחייתם.

