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 אביב-בתלערב מבוא 

 של התוכנית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים

 1028 -כנית הכשרהולקראת פתיחת ת

 .אביב-תל 9שושנה פרסיץ רח'   11:00 -22:90, 26...12' איום 

 אנשי מקצוע יקרים,

שיספרו לכם אודות התוכנית חברי המכון לאנליזה קבוצתית עם למפגש אנו מזמינים אתכם 
יתרונות האנליזה הקבוצתית , יאנליזה קבוצתית מה ,אנליטיקאים קבוצתייםהייחודית להכשרת 

 על המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ופועלו. וכשיטת טיפול 

, להיפגש עם חלק של המכון ערב המבוא הינו הזדמנות מצוינת להתרשם מתוכנית ההכשרה
 נוגע להרשמה לתוכנית.כל הבעוד  מסגל התוכנית ולברר

 פוקס( ה. )ס.  "א חלק מקבוצהכל פרט הו"

 תוכנית הערב:

  התכנסות. -01:11 -03:91

, חברת מטפלת בפסיכודרמה, מדריכה ,אנליטיקאית קבוצתיתגב' מרית יפה מילשטיין, : דברי פתיחה

  .יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית .סגל בתוכנית ההכשרה

 הרצאות קצרות: -חלק ראשון -00:11 -01:11

ד"ר לפילוסופיה, אנליטיקאית קבוצתית, ראש לימודי חינוך בסמינר הקיבוצים, חברה  -רועית דהן 

 אנליטי?למה טיפול קבוצתי  -ורכזת קורס היועצים במכון  בסגל המורים בתוכנית

. אנליטיקאית קבוצתיתו מטפלת משפחתית ומדריכה מוסמכת, מרפאה בעיסוק ,MA -דפנה הירשמן 

המגע  -קרית אונומכללת לוותה, מלמדת בחוג לריפוי בעיסוק בעובדת במרכז לבריאות הנפש ש
 הצגת מקרה.  -הייחודי של האנליזה הקבוצתית

שרותי הייעוץ אחראית התמחות ותחום קבוצות ב, מדריכה-פסיכולוגית קלינית -ערב - שרון דנאי 

סטודנטית שנה ד' במכון לאנליזה מרכז הבין תחומי הרצליה, מטפלת פרטנית, זוגית וקבוצתית. 

 השפעת הלימודים במכון על העבודה הטיפולית בקבוצה. -קבוצתית

 -חלק שני -00:11 -00:11

 מדריכה,  -פסיכולוגית קלינית -דינה ליבוביץ'  תבהנחיי הבקבוצ שיח עם המתעניינים

 .אנליטיקאית קבוצתית, פסיכולוגית בעמותת 'עמך' חיפה

 פסיכולוגית קלינית  -ורהפטיג ארןיו"ר המכון, וליאת  -מילשטיין מרית יפה -הערב סיכום

של  וחברת הועד המנהל ,זמננו -אנליטיקאית קבוצתית, קנדידטית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בתו
 .המכון



 

 גב' מרית יפה מילשטיין ועד מנהל:יו"ר 
 וין, גב' אורית מס גולדמן, ד"ר פנינה רפפורט, ד"ר שרה קלעי גב' נורית גורן, מר אורי ל:חברי הועד המנהל

 vaad@iiga.org.il   20326 , תל אביב01רח' דוד ילין                                                      
 

 

 בערב יוגש כיבוד קל.

 .הכניסה חינם

 

  דות תוכנית ההכשרה, תנאי קבלה, אופן ההרשמה ועודלמידע נוסף או

 

  להרשמה לתוכנית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים

 

 

http://www.iiga.org.il/apage/25541.php
http://www.iiga.org.il/apage/25548.php

