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  בחיפהערב מבוא 

 של התוכנית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים

 8102 -ההכשרהכנית ולקראת פתיחת ת

 .חיפה ,עפרוןרח' רמב"ם,  -סלון מרכז הכשרה  88411 -03491, >0.:.;8' דיום 

 ,אנשי מקצוע יקרים

עם חברי המכון לאנליזה קבוצתית שיספרו לכם אודות התוכנית למפגש אנו מזמינים אתכם 
חודית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים, אנליזה קבוצתית מהי, יתרונות האנליזה הקבוצתית היי

 על המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ופועלו. וכשיטת טיפול 

ערב המבוא הינו הזדמנות מצוינת להתרשם מתוכנית ההכשרה של המכון, להיפגש עם חלק 
 ת.בכל הנוגע להרשמה לתוכניעוד מסגל התוכנית ולברר 

 )ס. ה. פוקס(  "כל פרט הוא חלק מקבוצה"

 תוכנית הערב4

 03:91- 03:54- .התכנסות 

 03:54- 00:11- למה טיפול קבוצתי אנליטי? -חלק ראשון 

חברת  מטפלת בפסיכודרמה, מדריכה. ,אנליטיקאית קבוצתית -ן גב' מרית יפה מילשטיי: דברי פתיחה

  .ליזה קבוצתיתיו"ר המכון הישראלי לאנ סגל בתוכנית ההכשרה,

 -הרצאות קצרות

 -חבר בוועד, מנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש 'מזור'אנליטיקאי קבוצתי, פסיכיאטר ו -עדו פלג 

  .הבניית התקווה בטיפול הקבוצתי האנליטי: בסגל המורים בתוכניתהמנהל של המכון וחבר 

הריפוי בעיסוק בחטיבה נהלת שירות מ .נליטיקאית קבוצתיתמרפאה בעיסוק וא  -לימור אברהמי 

תפתחות בקבוצה כצמיחה של עץ ה :חברת הועדה המדעית של המכוןו ,רמב"ם -הפסיכיאטרית
  מחשבות על המטריקס הקבוצתי לפי פוקס דרך מושגים של דלז וגואטרי. -או עשב )ריזום(

' במכון בסטודנט שנה רמב"ם.  -עו"ס במרפאה הפסיכיאטרית ,ופסיכותרפיסט עו"ס קליני -אורי מזור 

 .ות ובפרטיםהשפעת הלימודים במכון על העבודה הטיפולית בקבוצ :לאנליזה קבוצתית

 00:11- 00:11- יחלק שנ- 

  :מנחים -שיח בקבוצות

פסיכולוג קליני בכיר ואנליטיקאי קבוצתי, חבר בוועד המנהל של המכון וחבר בסגל המורים  -עודד הנדל

 בתוכנית. 



 

 גב' מרית יפה מילשטיין ועד מנהל4יו"ר 
 נורית גורן, מר אורי לוין, גב' אורית מס גולדמן, ד"ר פנינה רפפורט, ד"ר שרה קלעי גב' :חברי הועד המנהל
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חברת סגל בתוכנית להנחיית אנליטיקאית קבוצתית. ופסיכותרפיסטית  ,עו"ס קלינית -לילי לב ויסברגר

 'תל חי'.  במכללת קבוצות

בעמותת  מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית, פסיכולוגית -פסיכולוגית קלינית -דינה ליבוביץ' -סיכום הערב

מדריכה ואנליטיקאית  -יתפסיכולוגית קלינ -ליאת אריאל של המכון. וראהחברה בועדת הה ,'עמך' חיפה

רמב"ם.  -קבוצתית, פסיכולוגית אחראית מרפאה פסיכיאטרית ומרכזת תחום קבוצות בשירות הפסיכולוגי
 חברת הוועד המנהל של המכון.של המכון ו קורס היועציםחברת סגל ב

. 

   בערב יוגש כיבוד קל.

  הכניסה חינם.

 

  למידע נוסף אודות תוכנית ההכשרה, תנאי קבלה, אופן ההרשמה ועוד

  להרשמה לתוכנית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים
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