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רח' שושנה פרסיץ  9תל-אביב.

אנשי מקצוע יקרים,
אנו מזמינים אתכם למפגש עם חברי המכון לאנליזה קבוצתית שיספרו לכם אודות התוכנית
הייחודית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים ,אנליזה קבוצתית מהי ,יתרונות האנליזה הקבוצתית
כשיטת טיפול ועל המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ופועלו.
ערב המבוא הינו הזדמנות מצוינת להתרשם מתוכנית ההכשרה של המכון ,להיפגש עם חלק
מסגל התוכנית ולברר עוד בכל הנוגע להרשמה לתוכנית.

"כל פרט הוא חלק מקבוצה"

(ס .ה .פוקס)

תוכנית הערב:
 -01:11 -03:91התכנסות.
דברי פתיחה :גב' מרית יפה מילשטיין ,אנליטיקאית קבוצתית ,מטפלת בפסיכודרמה ,מדריכה ,חברת
סגל בתוכנית ההכשרה .יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.

 -00:11 -01:11חלק ראשון -הרצאות קצרות:
רועית דהן -ד"ר לפילוסופיה ,אנליטיקאית קבוצתית ,ראש לימודי חינוך בסמינר הקיבוצים ,חברה
בסגל המורים בתוכנית ורכזת קורס היועצים במכון  -למה טיפול קבוצתי אנליטי?
דפנה הירשמן ,MA -מטפלת משפחתית ומדריכה מוסמכת ,מרפאה בעיסוק ואנליטיקאית קבוצתית.
עובדת במרכז לבריאות הנפש שלוותה ,מלמדת בחוג לריפוי בעיסוק במכללת קרית אונו -המגע

הייחודי של האנליזה הקבוצתית -הצגת מקרה.
שרון דנאי  -ערב -פסיכולוגית קלינית-מדריכה ,אחראית התמחות ותחום קבוצות בשרותי הייעוץ
מרכז הבין תחומי הרצליה ,מטפלת פרטנית ,זוגית וקבוצתית .סטודנטית שנה ד' במכון לאנליזה
קבוצתית -השפעת הלימודים במכון על העבודה הטיפולית בקבוצה.

 -00:11 -00:11חלק שני-
 שיח עם המתעניינים בקבוצה בהנחיית דינה ליבוביץ' -פסיכולוגית קלינית -מדריכה,
אנליטיקאית קבוצתית ,פסיכולוגית בעמותת 'עמך' חיפה.



סיכום הערב -מרית יפה מילשטיין -יו"ר המכון ,וליאת ורהפטיג ארן -פסיכולוגית קלינית
ואנליטיקאית קבוצתית ,קנדידטית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת -זמננו ,וחברת הועד המנהל של
המכון.
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