
חשיבה פוגשת פעולה

סדנה חוויתית

התנסותית

בהנחיית: 

חני בירן, ססיל אוז ומרית יפה מילשטיין

27.2.20 - 28.2.20

קמפוס האמנויות, שושנה פרסיץ 3 תל אביב



מטרת הסדנה:  

התנסות חוויתית דרך דיאלוג בין מודלים שונים. בסדנה יתאפשר מפגש בין

אנליזה קבוצתית, פסיכודרמה וחקירת תפקידי חיים. בעזרת הפסיכודרמה נתבונן

בפעולה כאן ועכשיו, נחבר בינה לבין חקירת ממדים לא מודעים של תפקידים

בגישה פסיכואנליטית. לאורך כל הסדנה, נתייחס לתהליכים הקבוצתיים בכלים

של האנליזה הקבוצתית.

סדנה זו שמה דגש על השפעת המשפחה והחברה על הסובייקט. מהו המטען שכל

אדם נושא איתו וכיצד מטען זה משפיע באופן בלתי מודע על זהותו המקצועית.

על ידי שילוב בין כלים מאסכולות שונות, ננסה ליצור מרחב בינתחומי יצירתי

המתפתח תוך כדי תנועה.

למי מיועדת הסדנה:  

לאנשים מכל המקצועות הטיפוליים, וליועצים ארגוניים או חינוכיים.

מנחות הסדנה: 

חני בירן, ישראל, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה, אנליטיקאית

קבוצתית. 

ססיל אוז, בלגיה, יועצת ארגונית ומאמנת, בעלת דיפלומה בפסיכודרמה עם

ניסיון רב בעבודה פסיכודרמטיסטית עם מנהלים בתחום העסקי.

מרית יפה מילשטיין, ישראל, מטפלת בפסיכודרמה ושילוב אמנויות, מדריכה

ומלמדת מטפלים, צוותים ומנהלים. יו"ר לשעבר של המכון הישראלי

לאנליזה קבוצתית.

שפה:

הסדנה תתקיים בעברית ובאנגלית. ניתן לדבר עברית ולהיעזר בתרגום

ספונטני על ידי חברי הסדנה והמנחות.

לוח זמנים:  

הסדנה תתקיים: 

ביום חמישי 27.2.20 משעה 16.00 עד שעה 22.00.

ביום שישי 28.2.20 משעה 9.00 בבוקר עד שעה 14.00.

 

יוגש כיבוד בזמן הסדנה

מיקום:

קמפוס האמנויות, שושנה פרסיץ 3 תל אביב, חדר 124. מספר המקומות מוגבל.

לשאלות ובירורים:   חני בירן 054-4661959     מרית יפה מילשטיין 054-4643139

הסדנה נערכת בחסות המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, המהווה מרכז לרב

שיח , בתחום הטיפול הקבוצתי והאנליזה הקבוצתית. המכון יוזם ומארגן

הרצאות, ימי עיון, סדנאות וסמינרים בתחום זה. למכון שתי תכניות לימוד:

תכנית הכשרה למטפלים באנליזה קבוצתית,וקורס יישומים של האנליזה

הקבוצתית במערכות וארגונים.

מחיר: 

640 שח כולל מע"מ.  ניתן לחלק לשני תשלומים - 20/1/20  20/2/20.

.vaad@iiga.org.il להרשמה בהעברה בנקאית: ענבל שניידר

מדיניות ביטולים: 

ניתן לבטל עד שבועיים לפני הסדנה. החזר של 50% יינתן על ביטול עד שבוע לפני

הסדנה. ביטול במהלך השבוע שלפני הסדנה, ללא החזר.

 

http://iiga.org.il :לפרטים נוספים


