מבנה הלימודים:

מי מלמד בתוכנית?

תכנית הלימודים היא דו-שנתית (ארבעה סמסטרים)
וכוללת קורסים תיאורטיים ,התנסות בקבוצה והדרכה.
בין הסמסטרים תתקיימנה סדנאות מרוכזות מקצועיות-
חווייתיות בנות יומיים.

בתוכנית ילמדו מורים מבין חברי סגל המכון וסדנאות עם
מורים אורחים מחו"ל ,אנליטיקאים קבוצתיים מנוסים בעבודה
ייעוצית-ארגונית-מערכתית-קבוצתית:
סגל המורים
דר' אבי ברמן ,חני בירן ,אורי לוין ,דר' רובי פרידמן ,סמדר
אשוח ,מרים ברגר ,נורית גורן ,דר' רועית דהן ,יעל דורון ,נגה
דנגור ,ברכה הדר ,עודד הנדל ,מוניקה טנאי  ,דר' הרצל יוגב,
יהושע לביא ,מרית יפה-מילשטיין ,רות לביא ,דר' אריק מוס,
גליה נתיב ,דר' גילה עופר  ,דר' עדו פלג  ,חגית צאן ,רחל
צ'חנובסקי ,דר' ענב קרניאל  -לאואר ,דר' פנינה רפפורט,
סוזי שושני.
סדנאות עם מורים מחו"ל
דר' ארל הופר ,דר' גרהרד וילקה ,דר' חיים וינברג ,דר' מוריס
ניטסון.

יום הלימודים*:
הלימודים מתקיימים בימי שני בין השעות 14:30-20:00
ב'תיכונט' בתל אביב (בכל סמסטר הלימודים יתחילו
פעמיים בשעה .)12:00
*פתיחת התוכנית מותנית במינימום משתתפים.

לפרטים נוספים ולהרשמה:
סמדר אשוח  -יו"ר ועדת הוראה050-5289016-
ליאת ורהפטיג – ארן-יו"ר ועדת שיווק054-40660473-
ענבל שניידר מזכירת המכון076-5405124-
vaad@iiga.org.il

מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית (ע"ר)
ISRAELI INSTITUTE
OF GROUP ANALYSIS

www.iiga.org.il

המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית פותח תכנית
לימודים דו  -שנתית ,מעמיקה ומעשית

אנליזה קבוצתית:
יישומים ארגוניים
ומערכתיים
מועד פתיחת מחזור א' של התוכנית
אוקטובר 2017

מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית:
יו"ר המכון  -מרית יפה-מילשטיין
חברי הועד המנהל  -ליאת אריאל ,סמדר אשוח,
עודד הנדל ,ליאת ורהפטיג-ארן ,אורנה לוין מגד,
דר׳ עדו פלג.
דוד ילין  ,20תל אביב 62964
vaad@iiga.org.il
www.iiga.org.il
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מהי מטרת התוכנית?

מהי אנליזה קבוצתית?

להעניק למשתתפיה ידע ,כלים ומיומנויות ליישום
האנליזה הקבוצתית בעבודתם ובחייהם המקצועיים
והאישיים.

אנליזה קבוצתית היא גישה תיאורטית ויישומית ,שנוסדה
על ידי ס .ה .פוקס ועוסקת בהבנת היחיד ,הקבוצה והחברה.
היישום השכיח שלה הוא פסיכותרפיה קבוצתית (טיפול
קבוצתי אנליטי) .אנליזה קבוצתית הינה דרך להבנת תהליכים
קבוצתיים בקבוצות קטנות וגדולות וגישה להבנת תהליכים
בארגונים ומערכות .אנליזה קבוצתית רואה בקבוצה הקטנה
משאב שבו טמון הכוח המרפא עבור צמיחתו של הפרט ורואה
בהבנת היחסים בין הפרט לארגון ולמערכת אמצעי לצמיחת

מהי ייחודיות התוכנית?
• התוכנית היחידה בארץ ללמידה של תהליכים
ארגוניים-מערכתיים בגישת האנליזה הקבוצתית.
• מורי התוכנית הנם אנשי המקצוע הבכירים בארץ
בתחום האנליזה הקבוצתית.
• שיעורים מיוחדים על ידי אנליטיקאים קבוצתיים
מהעולם.

מהו המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית?
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 ,EGATIN
אשר מאגד תוכניות הכשרה במקומות רבים בעולם
ואמון על רמתם המקצועית .מקימי המכון וחבריו
הם אנשי מקצוע בכירים בתחום העבודה הקבוצתית
בארץ .בשנים האחרונות מתמחה המכון בהתערבויות
ארגוניות וקהילתיות על פי מודלים ייחודיים ,כמו גם
במתן תוכניות הכשרה במרכזים רפואיים וציבוריים רבים.
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הפרט והארגון.

למי מיועדת התוכנית?
לבעלי תואר ראשון (שני יתרון) בעלי ניסיון של לפחות 5
שנים בתחומם ,המבקשים להעמיק את ההבנה והפרקטיקה
בהתערבויות בארגונים /במערכות:
• מנהלים בכל דרג ותחום האמונים על השגת צמיחה ושינוי
ארגוני ומעוניינים לשפר את יכולתם להשיג מטרות אלה.
• יועצים ארגוניים המלווים תהליכים אישיים ,קבוצתיים
ומערכתיים.
• יועצים תעסוקתיים או יועצים חינוכיים.
• בוגרי תכניות בהנחיית קבוצות.
המתאימים יוזמנו לראיון אישי.

מה לומדים?
מושגי יסוד של האנליזה הקבוצתית ויישומם
לארגונים ולמערכות.
ממשיכי דרכו של פוקס ותרומתם לחשיבה מערכתית
(יחסים בין קבוצות ,הקבוצה הגדולה,מנהיגות).
המשותף והשונה בחשיבתם של פוקס וביון.
הלא מודע החברתי/ארגוני והשפעתו
בחיי ארגונים ומערכות.
חניכה ,ייעוץ אישי והדרכה ארגונית מפרספקטיבה
אנליטית קבוצתית.
ניתוח תפקיד בחשיבה אנליטית קבוצתית.
הדרכה על יישום הנלמד בעבודתם של המשתתפים.

