
              

 

 מיכל, מוכל ומרחב משותף: 

 המטופל, הקבוצה ומערכות בריאות הנפש
 

הטיפול הציבוריות יום עיון על הטיפול הקבוצתי במסגרות  
 

 *, חיפהקריה הרפואית רמב״םב ,באולם ספנסר  1:30 -85:30, יום חמישי 81.8.81 -ביתקיים 

 

דה הטיפולית הקבוצתית בתוך ביום עיון זה נתמקד בהתבוננות על המאפיינים הייחודיים של העבו

מערכות בריאות הנפש הציבוריות. האנליזה הקבוצתית מאמינה כי סימפטומים נפשיים ובכללן 

מייצגים פגיעה בחוויית השייכות ועל כן הקבוצה הטיפולית הנה מרחב המאפשר  ,מחלות נפש

מערכת ציבורית שיקום של חוויה זו. בד בבד, מטפלים מתמודדים עם אתגרי אחזקה של קבוצות ב

להם השפעה על משכי האשפוז ואף על קיום הקבוצות. אשר הנתונה לשינויים כלכליים ופוליטיים, 

לכך נלווים אתגרי הכלה של טראומות נפשיות, שברים בתקשורת ובקשרים של מטופלים, אשר 

טפלים המפגש עמם עוצמתי ועלול ליצור שסעים בדיאלוג ובחיבור בין השותפים "למיכל", קרי המ

 והצוות המקצועי.

 

 

 :יום העיון תכנית

 

 : התכנסות והרשמה03:80-00:00

 

 פרופ' ליאור לבנשטיין, סגן מנהל בית החולים -הנהלת רמב"ם :ברכות: 00:00-00:80

 פרוכטר, מנהל החטיבה הפסיכיאטרית, הקריה הרפואית רמב"ם דר' אייל                               

 ויינטראוב, מנהל השירות הפסיכולוגי, הקריה הרפואית רמב"ם ר נדבמ                

 מילשטיין, יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית גב' מרית יפה                

 דר' עדו פלג, יו"ר הועדה המדעית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית                

  

  ״מושב ראשון: ״המרחב המשותף: 00:80-00:00

  ד״ר אבי ברמןמרצה:  -כלה והחזקה בטיפול קבוצתי במערכות ציבוריותה

 מתדיינת: גב׳ ליאת אריאל

 גב' לימור אברהמי -יו"ר הפאנל

 

 : הפסקה00:00-00:80

 

  :מבט קבוצתי על בית החולים הפסיכיאטרי -"מושב שני: ה"מיכל:00:80-08:00

   גב׳ מרית יפה מילשטיין וד״ר עדו פלגצים: מר -חמש שנים של קבוצה גדולה לכלל צוות בית החולים

  פרופ׳ אילנה קרמרמרצה:  -מנקודת מבטה של המנהלת -קבוצה גדולה לכלל צוות בית החולים

 ד"ר רובי פרידמן -ר הפאנלו"מתדיין וי

 

 : הפסקה08:00-08:31

 

 מבט על קבוצות במרפאה וביחידה לאשפוז יום: -מושב שלישי: ה"מוכל": 08:31-01:01

  שרון שגיא ברג 'גבמרצה:  -ובחזרה הנוםילג סע קבוצתימ

 גב׳ דפנה הירשמןמרצה:  -בקבוצה המוסדית והאלביתי הביתי

 יו״ר הפאנל: גב׳ אליזבת רוטשילד

  

  : סיכום היום01:01-01:80



              

 

 

 

 בת גלים". - המרכז הרפואי רמב"ם נמצא במרחק דקות ספורות של הליכה מתחנת הרכבת "חיפה*  

 ₪ 058:  העיון יום עלות

, מספר 138ניתן לשלם בהעברה בנקאית לחשבון המכון לאנליזה קבוצתית, בבנק לאומי, סניף 

 ,00555118חשבון 

 .3083300-050לטלפון מספר  ,yPepper Paאו באפליקציית 

 
 :מרציםה

מנחה. יו"ר לשעבר של המכון הישראלי לאנליזה  דר' אבי ברמן: פסיכולוג קליני מדריך, אנליטיקאי קבוצתי ופסיכואנליטיקאי

 קבוצתית וחבר מכון תל אביב לאנליזה בת זמננו.

במרפאה לבריאות  אחראית קלינית אנליטיקאית קבוצתית. פסיכולוגיתוקלינית מדריכה  גב' ליאת אריאל: פסיכולוגית

 לאנליזה קבוצתית.הישראלי חברת המכון  .הרפואית רמב"ם הקבוצות בשירות הפסיכולוגי בקריה ומרכזת תחום הנפש

רפוי בעיסוק בחטיבה אנליטיקאית קבוצתית. מנהלת שירות הוגב' לימור אברהמי: מרפאה בעיסוק, פסיכותרפיסטית 

  לאנליזה קבוצתית.הישראלי חברת המכון  .הפסיכיאטרית בקריה הרפואית רמב"ם

חברת  .לאנליזה קבוצתיתהישראלי ואנליטיקאית קבוצתית, יו"ר המכון  מדריכה פסיכודרמטיסטית מילשטיין:-גב' מרית יפה

 צוות ומדריכה במרפאה להפרעות אכילה, בי"ח שיבא.

הישראלי חבר המכון  .מנהל מחלקה פתוחה חריפה במרכז לבריאות הנפש "מזור" .סיכיאטר ואנליטיקאי קבוצתידר' עדו פלג: פ

 לאנליזה קבוצתית.

 מנהלת המרכז לבריאות הנפש "מזור". .פרופ' אילנה קרמר: פסיכיאטרית ופסיכותרפיסטית

ר של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ושל דר' רובי פרידמן: פסיכולוג קליני מדריך, אנליטיקאי קבוצתי. יו"ר לשעב

.Group Analytic Society, International  

חברת צוות היחידה לטיפול  CBT. -תרפיה ו-פסיכותרפיסטית ויועצת ארגונית, מדריכה בגישת סכמה ברג: גב' שרון שגיא

 .ואיט"ה נליזה קבוצתיתחברת המכון הישראלי לא .במרכז לבריאות הנפש "באר יעקב" CBT ומרכז הדרכת יום

מרכזת ההדרכה ברפוי  .אנליטיקאית קבוצתיתו ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת הירשמן: מרפאה בעיסוק, מטפלת גב' דפנה

 לאנליזה קבוצתית.הישראלי "שלוותה" וחברת צוות המרפאה. חברת המכון  בעיסוק במרכז לבריאות הנפש

לשעבר חברת סגל התחנה לבריאות  אנליטיקאית קבוצתית.וינית, פסיכותרפיסטית גב' אליזבט רוטשילד: עובדת סוציאלית קל

 לאנליזה קבוצתית.הישראלי חברת המכון  בירושלים. הנפש דרום

  

  :חברי הועדה המדעית של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

 ב' אליזבט רוטשילד.קובלסקי, ג )יו"ר(, מר רונן גב' לימור אברהמי, גב' תמר עיני להמן, דר' עדו פלג

  

  

 


