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עברה יותר משנה מאז הכנס השנתי הקודם. השנה 

תכננו את הכנס לחודש מאי, וכרגע האחרון נאלצנו 

שהצלחנו  שמחים  ואנו  וויתרנו,  לא  אותו.  לדחות 

קשת  עם   2017 כנס  את  ולהתניע  מחדש  להיערך 

רחבה יותר של סדנאות ואפשרויות השתתפות.

ביום  העוסקים  לנו,  מטרת הכנס היא לאפשר 

ופיתוח של אנשים  טיפול  ייעוץ,  ליווי,  באבחון,  יום 

עצמנו  בתוך  המתרחש  אל  להתבונן  וארגונים 

ומאנשי  מהשטח  המודעות, ללמוד  את  ולהרחיב 

את  ולהרחיב  חדשים  נושאים  האקדמיה 

הדעת, להמשיך ולבנות קהילה מקצועית המבוססת 

על מפגש ודיאלוג בין החלקים השונים שבה.

הסדנאות  בבחירת  התוכנית,  בבניית  ניסינו, 

השונה  עם  להתמודדות  ביטוי  לתת  והפעילויות, 

והאחר, השילוב בין הישן לחדש, בין הגוף לנפש, בין 

הרציונאל לאמוציונאלי, בין הדורות השונים.  

החלטנו  שעברה  בשנה  שקבלנו  המשובים  לאור 

החווייתיים  המפגשים  ואופי  מגוון  את  להרחיב 

והלימודיים הנערכים בו. בנוסף לסדנאות הארוכות 

המתנהלות כיחידה אחת לאורך כל ימי הכנס )מיום 

ביום  יתקיימו  בצהריים(  שישי  עד  אחה"צ  שלישי 

שלישי החל מהבוקר ארבע סדנאות יומיות במסגרת 

"קדם כנס". כמו כן גם ביתר הימים יתקיימו סדנאות 

יומיות )שתיים ביום רביעי ושתיים ביום חמישי(.

יותר  אנו מאמינים שהפורמט הנוכחי יאפשר לכם 

גמישות בבחירת הסדנאות ובהתאמת ההשתתפות 

לנושאים ולזמן שאתם מעוניינים. 

אתכם  מזמינים  אנו  בסדנאות  להשתתפות  בנוסף 

נושאים  ביחד  נלבן  בו  עגולים  שולחנות  לערב 

שמעסיקים את כולנו. 

עבור  למלגות,  כסף  סכום  הקצבנו  השנה  גם 

משתתפים אשר מתקשים לשלם את דמי הכנס. 

עדיפות תינתן לסטודנטים ולמתמחים אך גם פניות 

אישיות נוספות תישקלנה. המעוניינים יכולים לפנות 

לאחד מאנשי הוועד.

המאפשרות  סדנאות  ארבע  מציעים  אנו  השנה 

קבוצתית,  כהדרכה  בשעות  הכרה  למתמחים 

בהתאם להחלטת המדריך.

פרטים בתיאור הסדנאות.  

אנו מאחלים לכולם הנאה ועניין, נשמח לראותכם!

חברי ועד החטיבה, 

שרית ארנון - לרנר

אורית בן שאול

מיכל פוני

מיכאלה שנייר - יו"ר

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
החטיבה לפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית וארגונית 

הכנס החדש לפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית וארגונית

מלון "הרלינגטון" - אשקלון, 31 באוקטובר - 3 בנובמבר, 2017

דברי 
פתיחה

חברים ומשתתפים יקרים,



יום שלישי    31.10.2017
קדם כנס

התכנסות ורישום       9:00  -  8:30

9:00  -  13:00   סדנאות 

13:00 - 14:00   ארוחת צהריים

14:00 - 16:30   סדנאות

קפה ועוגה  17:00 - 16:30

הכנס המלא - סדנאות ארוכות

התכנסות והרשמה, קבלת חדרים )החל מהשעה 15:00(.  16:30 - 14:00

קפה ועוגה  17:00 - 16:30

תחילת הסדנאות הארוכות/המלאות  19:30 - 17:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:30

פתיחה רשמית של הכנס והרצאת אורח: ד"ר דנה פרג  22:30 - 21:00

יום רביעי     1.11.2017
הכנס המלא - סדנאות ארוכות

ארוחת בוקר  09:00 - 07:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

14:00 - 15:30   הפסקה

קפה ועוגה  16:00 - 15:30

סדנאות  19:00 - 16:00

ארוחת ערב   20:00 - 19:00

20:30 - 22:00   שולחנות עגולים ואסיפת הפ"י

- יום שלישי 31.10.17, 9:00 עד 16:30	  סדנאות יומיות  קדם כנס:  

- מיום שלישי 17:00 עד יום שישי 12:00	  סדנאות ארוכות  קבוצה א':  

-  שתיים ביום רביעי,  9:00 עד 18:00   	  סדנאות יומיות   קבוצה ב':  

           - שתיים ביום חמישי, 9:00 עד 18:00

תכנית 
הכנס



סדנאות יומיות

התכנסות ורישום       9:00  -  8:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

סדנאות  15:30 - 14:00

קפה ועוגה   16:00 - 15:30

16:00 - 18:00    סדנאות

יום חמישי   2.11.2017
הכנס המלא - סדנאות ארוכות

ארוחת בוקר  09:00 - 07:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

הפסקה  15:30 - 14:00

קפה ועוגה  16:00 - 15:30

סדנאות   19:30 - 16:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:30

פעילות חברתית  22:30 - 21:00

סדנאות יומיות

התכנסות ורישום       9:00  -  8:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

סדנאות  15:30 - 14:00

קפה ועוגה   16:00 - 15:30

16:00 - 18:00    סדנאות

יום שישי     3.11.2017  
הכנס המלא - סדנאות ארוכות

ארוחת בוקר   09:00 - 07:30

פינוי חדרים  עד 09:30 

סדנאות  12:00 - 09:30

ארוחת צהריים קלה    12:00

תכנית 
הכנס



הסבר אודות תוכנית הכנס והמתכונת המודולרית

כבכל שנה הכנס השנתי של החטיבה מציע לצד הסדנאות המוכרות והמבוקשות מגוון רחב של סדנאות 

חדשות. חידוש נוסף ומשמעותי השנה הוא במתכונת הכנס - לוח הזמנים ופריסת הסדנאות. הדבר נועד 

ליישם את הלקחים מהמשובים שלכם, ולאפשר בנוסף, או במקום הסדנאות הארוכות, טעימה והתנסות 

ביותר מסדנה אחת. הפורמט החדש מציע אפשרויות רבות נוספות : להשתתף בסדנא יומית בקדם כנס 

יחד עם סדנא ארוכה, להשתתף בסדנא יומית אחת או לצרף מספר סדנאות יומיות. לבחירתכם!

בכל שאלה ו/או התלבטות אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם אחד מאנשי הוועד. נשמח להסביר ולסייע 

לכם בבחירת השילוב המתאים ביותר לצרכיכם. 

שם מעביר הסדנה ונושא הסדנה
יום בשבוע

ו ה  ד  ג 

קדם
הכנס

סדנאות
ארוכות

x
x
x
x
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

x
x

x
x

תכנית 
הכנס

אלה ארנון - העצמה אישית. 1

אבי ברמן  - קנאה ותחרות . 2

מיכל דוברת -  התחדשות - סדנה בגישה ההולסטית. 3

איתמר רוגובסקי ורויטל פלד- יחסי כוחות בארגון. 4

אפרת אגמון - יעוץ קרירה באמצע החיים. 5

יוסי אדיר - טיפול בנשימה. 6

יעל בן חורין ואמיר קופפרשמידט  - מנהיגות אותנטית. 7

ערן כהן - קשיבות . 8

דני כפרי - גישור. 9

שבתאי מג'ר - כתיבה יוצרת . 10

גליה רבינוביץ - פרישה. 11

טלי שפר ויטר - יעוץ נרטיבי. 12

מירב רוזנפלד וטל גומא - טיפול תעסוקתי. 13

תרצה פניג וליאת ורהפטיג ארן - חלימה, הדרכה. 14

רבקה הראל - דיאלוג הנתינה. 15

איילת מוסינזון - פסיכותרפיה קבוצתית באמצעות תיאטרון פלייבק. 16

סדנאות
יומיות



קדם כנס - סדנאות יומיות
הסדנאות תתחלנה ביום שלישי בתשע בבוקר ותסתיימנה בשעה 16:30.

המשתתפים יוכלו להצטרף לכנס המלא - סדנאות ארוכות, או לבחור בסדנאות 
יומיות אחרות, או להסתפק בטעימה בקדם הכנס.

1.   ״העצמה אישית דרך החיבור לילד הפנימי״
"זווית  ההכשרות  מרכז  מנהלת  קבוצות,  מנחת  ומשפחתית,  זוגית  אישית,  מטפלת  ארנון,  אלה  מנחה: 

שונה ללמידה"

על הסדנה:
רבים מאתנו חשים לעיתים, כי חיינו חסרים דבר מה מהותי, שייתן לנו תחושת שלימות ומלאות. תחושה 
יחסים, כסף,  כגון: מערכות  לידי ביטוי בחיפוש מתמיד אחרי  מקורות סיפוק חיצוניים  יכולה לבוא  זו 

סטטוס וקריירה. חלקנו סובלים מסימפטומים שונים כגון: דיכאון, חרדה, כאבים ומחלות פיסיות.
 המקור לכך טמון בילד הפנימי הפגוע, שחווה אכזבות ופגיעות בילדותו. הילד הפנימי הוא הגוף הרגשי 
שלנו המורכב מרגשות, תשוקות, יצירתיות ודחפים. החלק הזה אינו מקבל מספיק מקום בתוכנו ואז 

הוא מתבטא דרך המחשבות וההתנהגויות הלא מאוזנות שלנו.
בסדנה נבין את אופן הפעולה של הילד הפנימי ושל הגוף הרגשי בחיינו. נתנסה בהתנסויות חווייתיות 
קצרות, במהלכן  יינתנו כלים לעבודה נכונה עם רגשות ועם הילד הפנימי. נלמד כיצד לעבוד עם רגשות 

שונים כגון: פחד, כעס, אשמה, עצב ולהפוך אותם לאנרגיה שתזין אותנו ותיתן לנו מוטיבציה ועוצמה.
הסדנא היא לימודית וחווייתית

2.   ״קנאה ותחרות ביחסי אנוש ובארגונים״
לאנליזה  הישראלי  המכון  חבר  ארגוני.  יועץ  פסיכואנליטיקאי,  קליני,  פסיכולוג  ברמן,  אבי  דר'  מנחה: 
לפסיכותרפיה  הספר  בבית  קבוצות  מסלול  ראש  זמננו,  בת  לפסיכואנליזה  אביב  תל  מכון  קבוצתית, 

באוניברסיטת תל אביב.

על הסדנה:
יישומית.  והשנייה  המשגתית  האחת  קצרות,  הרצאות  בשתי  בסדנא  יוצג  והשלכותיה  הקנאה  מושג 
כיצד מוכחשת  נבין  ומהי תחרות מזיקה.  נבין מהי תחרות שפירה  נתמקד בקנאה שמולידה תחרות. 
תחרות בארגון. נדון בהשפעתו של איש המקצוע, באתגר שבטיפול בנושא וכן בהשפעתה של של אוירה 

תחרותית עליו.
הסדנה תכלול שיח אישי ומקצועי ודיון באירועים שיובאו על ידי המשתתפים.

רשימת
הסדנאות



3.   התחדשות - סדנא בגישה הוליסטית לקידום ומימוש העצמי המקצועי
מנחה: מיכל דברת, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ומדריכה.

עבדה שנים רבות בארגון כפסיכולוגית תעסוקתית, והתקדמה לתפקידי ניהול בכירים. המשיכה ללימודי 
בודהיזם למטפלים ובהנחיית קבוצות בגישה הוליסטית, פסיכולוגית עצמאית. מטפלת ומדריכה בגישה 

אינטגרטיבית בסוגיות תעסוקתיות שונות, במכונים בתל אביב והוד השרון.

על הסדנה:
רבים מאתנו חשים רצון לשינוי בעבודתם. חלק מבטאים משאלה לשינוי גדול ומהותי בעבודה, וחלק 

מרגישים רצון להישאר בתפקידם, אך זקוקים להתחדשות והתרעננות. 
בצמתים שונים של הקריירה יכולה לעלות תחושת שחיקה ותפקוד ב"אוטומט", ומתעורר הצורך להביא 

לביטוי חלקים חדשים של עצמנו.
הסדנה מזמינה אותך לקחת פסק זמן משאון החיים ומהמרוץ היום יומי, במטרה לגלות את המשאלות 

התעסוקתיות שלך ולהבהיר מחדש את הדרכים למימוש העצמי.
במפגש נייצר שקט פנימי המאפשר את החלשת הקולות החזקים ה"אוטומטיים", ויתפנה מקום לקולות 

חדשים ופחות מוכרים לעלות ולהשמיע את עצמם. 
נהיה בהקשבה ובהתבוננות פנימית אחרת, ונלמד להכיר את מה שעולה מתוכנו. נבין בדרך חדשה את 

מאוויינו התעסוקתיים, ואיך אנו יכולים לממשם ולקדם את הקריירה שלנו.
הסדנה מציעה מפגש עם עצמנו, עם היצירתיות שלנו, עם מוקדי הכוח והתשוקות שלנו. ננוע במרחב 

חדש של אפשרויות, ונביא לביטוי חלקים חדשים וחשובים לקידום המימוש העצמי.
בנוסף, נפגוש גם את החששות והגורמים המעכבים אותנו, ונלמד כיצד ניתן להתמודד באופן בונה עם 

השפעתם.
העבודה בסדנה נעשית באמצעים הלקוחים מעולמות תוכן שונים: הפסיכולוגיה הקלאסית, הבודהיזם, 
וגישות הוליסטיות העוסקות בחיבור של גוף ונפש. נשתמש בטכניקות הרפיה, דמיון מודרך, כתיבה או 

ציור אינטואיטיבי, ותנועה. 

*רצוי להגיע בלבוש נוח.
*הערה למתמחים : אפשרות להכרה כשעות הדרכה להתמחות, בכפוף לאישור המדריך.

רשימת
הסדנאות



4.   "אצל מי נמצא הכוח?" -  יחסי הכוחות - ארגון - קבוצה - פרט
מנחים:

   S.C.L.  Ph.D,  Dr. Business management, AIU University ,איתמר רוגובסקי
יו"ר המכון לפיתוח ארגוני -Gr, יועץ ארגוני בכיר, פסיכולוג מומחה מדריך בפסיכולוגיה ארגונית.

ופיתוח ארגוני, מנחה  ייעוץ   - ופיתוח ארגוני, מנהלת שותפה בחברת שורשים  יעוץ   -  MA רויטל פלד 
בתכנית MA  לייעוץ ופיתוח ארגוני, בר אילן, מנחה בתכנית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת חיפה.

על הסדנה: 
המציאות שבה אנו חיים מאופיינת בשינויים קיצוניים ובאווירה לא בטוחה ופרוצה לאי-ודאות.  מציאות 
זו משפיעה גם על המציאות הפנימית של הארגון של הצוותים ושל הפרטים. החיים בארגון סוערים, 
ותרבותית.  תפעולית  מקצועית,  התאמה   - מתמדת  התאמה  נדרשת  כן  ועל  ומשתנים  מתפתחים 
של  בפרדוקס  ומאופיינת  בארגון  הכוח  יחסי  של  ההבנה  את  בחובה  טומנת  התרבותית  ההתאמה 

תחושת בדידות לצד תחושת שייכות.
הסדנה מציעה לבחון את המציאות הארגונית דרך ארבע רמות חשיבה: פונקציונאלית, סוציו-טכנית, 

פסיכואנליטית, ופילוסופית. 
בסדנה זו יחוו המשתתפים את יחסי הכוחות בארגון בהתנסות חווייתית, אשר תהווה את הבסיס לדיון 

ולהמשגה.

*הערה למתמחים : אפשרות להכרה כשעות הדרכה להתמחות, בכפוף לאישור המדריך.

רשימת
הסדנאות



הכנס המלא - סדנאות ארוכות
ההסדנאות הארוכות מתחילות ביום שלישי ב-17:00

ומסתיימות ביום שישי בשעה 12:00. יש לבחור סדנה אחת ולהמשיך בה
לאורך כל ימי הכנס. ניתן לקחת את הסדנה עם או בלי לינה.

5.   ״יעוץ קריירה באמצע החיים״
מנחה: אפרת אגמון, פסיכולוגית יעוצית-תעסוקתית מומחית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. פרקטיקה פרטית 

ליעוץ קריירה, ליווי מנהלים וארגונים, מרצה במרכז האקדמי קרית-אונו בהתמחות משאבי-אנוש ויעוץ.

על הסדנה:
"הדרך בה הלכנו זה נכון עכשיו,

ענן אפור כיסה פה, ובישר את בוא הסתיו
וקרניים מחפשות שם שביל זהב"...          

  )אמצע החיים, מילים: שוש מולא(

מתהליכי  שונים  אפיונים  ובעל  מורכב  מקצועי  אתגר  הינו  החיים"  "אמצע  של  נועצים  בליווי  האתגר 
בחירה מקצועית ראשונה. הסדנה תתמקד בהיבטים אלו, תוך שילוב של התנסויות וחוויה אישית לבין 
המשגה ועיגון של דרכי עבודה מקצועיות רלוונטיות לדילמות המאפיינות שלב חיים משמעותי זה. דרך 
העבודה האישית וזיהוי מקורות התשוקה והעוצמה, החסמים, ההתלבטויות והאילוצים האישיים שלנו 

ננסה לטייב את איכות חיינו, מחד, ואת עבודתנו הייעוצית, מאידך.

הסדנה מיועדת למשתתפים בני 35 ומעלה.
*הערה למתמחים : אפשרות להכרה כשעות הדרכה להתמחות, בכפוף לאישור המדריך.

Hypno-breathing/Breath therapy"   .6 טיפול בנשימה -
       חשיבותה של הנשימה בחיינו ובטיפול הפסיכולוגי"

מנחה: ד"ר יוסי אדיר, פסיכולוג קליני, מורשה להיפנוט והוראה מדעית בהיפנוזה, מטפל בנשימה,
מכון המטו-אונקולוגי, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

על הסדנה: 
הנשימה היא אינסטינקט הכרחי לחיים; היא נס של פיסיקה וכימיה. האדם הממוצע נושם כ-20,000 
פעמים ביום, אך לא נותן את הדעת על כך. אנו לרוב לוקחים את תהליך הנשימה כדבר מובן מאליו 
ופעמים רבות אין אנו מודעים להשפעתה של הנשימה על מצב רוחנו, על המתח והחרדה בחיינו, על 
ודפוס הנשימה משתנה ללא הרף.  חיינו, קצב, מהירות, איכות, מיקום  ועוד. במהלך  גופינו  רגשותינו, 
יכולה לשמש הן כטיפול בפני עצמו והן ככלי טיפולי. השימוש בעבודת נשימה עשוי להביא  הנשימה 

ליעילות רבה בטיפול ושיפור חיינו. 

רשימת
הסדנאות



הטיפול בנשימה )נשימה מחוברת, נשימה מעגלית, הולוטרופית, ריברסינג ועוד( הינו טיפול אנרגטי רב 
עוצמה, העושה שימוש בחיבור גופנפש. לרוב, נשימה איטית ועמוקה מפחיתה תחושת מתח ומביאה 
להגברת המודעות ונשימה מהירה גורמת לעוררת יתר. באמצעות הטיפול בנשימה מהירה יכול המטופל 
להגיע למצבי טראנס, לשחרור, להתגברות על חסמים והתנגדויות, לריפוי ושינוי, לעיתים בצורה מהירה 

ויעילה יותר מאשר טיפולים פסיכולוגים מסוימים וטכניקות/כלים טיפוליים )כמו היפנוזה(. 

בסדנה זו נחקור את דפוסי הנשימה שלנו והשפעתם על הגוף והנפש. נתנסה בהבנת הנשימה, נלמד 
בדרך  זאת  ונעשה  ועוד(,   מהירה  נשימה  מעגלית,  נשימה  )איטית,  שונות  נשימה  טכניקות  ונתרגל 

ההתנסותית/חווייתית ביותר, בעיקר בליווי מוזיקה. 

הסדנה מיועדת לכל מי שרוצה "לנשום".

7.    בחיפוש אחר המנהיגות האותנטית שבתוכנו - סדנה חוייתית

מנחים: 
יועצת ארגונית ומנחת קבוצות.  דר' יעל בן-חורין - פסיכולוגית ארגונית תעסוקתית מומחית ומדריכה, 
ומלמדת  ת"א  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  קבוצות  להנחיית  בתוכנית  סגל  חברת 
בתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, באוניברסיטת חיפה. עוסקת ביעוץ ארגוני ופיתוח מנהיגות 

בארגונים. חוקרת ועובדת עם המודל של מנהיגות אותנטית בארגונים.

אמיר קופפרשמידט - יועץ ארגוני )צה"ל(, פסיכולוג ארגוני מומחה, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית.

על הסדנה:
תיאוריות רבות שפותחו לאורך השנים בתחום המנהיגות, הגדירו מאפיינים ודרכי התנהגות ספציפיות 
הנדרשים לצורך "מנהיגות מיטבית", בהתאם לגישות השונות. לעומתן, טבע מנהל בכיר בשם ביל ג'ורג', 
את המושג "מנהיגות אותנטית" )2004(, גישה אשר זוכה להתעניינות רבה בקרב חוקרים ואנשי מקצוע 
בעשור האחרון. בשונה מתפיסות מנהיגות קיימות שהגדירו דפוסי התנהגות ופעולה מסוימים שלפיהן 
המנהל צריך להתנהג, מנהיגים אותנטיים מתוארים כבעלי ידע עצמי ונקודת מבט אישית, המשקפת 

בהירות לגבי הערכים והאמונות שלהם, שעל בסיסה הם פועלים בסגנון אישי המייחד אותם. 
את  ולחקור  פנימה  להתבונן  למשתתפים  יוצע  והתנסותי,  חוויתי  תהליך  באמצעות  הסדנה,  במהלך 
החוויות, הערכים, מנועי הבערה הפנימיים, התשוקות והמוטיבציה המניעים כל אחד לפעול ולהשפיע, 
כל אחד בתחומו. תהליך החקירה הדינאמי מציע התבוננות על  הסגנון האישי, המאפיינים של המנהיגות 
האותנטית בכל אחד וכן חקירת הדפוסים של האחר. בחלק האחרון של הסדנה יוצג מודל המנהיגות 

האותנטית ותפיסות העבודה עם המודל.

*הערה למתמחים : אפשרות להכרה כשעות הדרכה להתמחות, בכפוף לאישור המדריך.

רשימת
הסדנאות



- )relational mindfulness( 8.    קשיבות ביחסים
       קשיבות לעצמי וליחסים בתוך המרחב המקצועי.

מנחה: ערן כהן, יועץ ארגוני ופסיכותרפיסט עם ניסיון של 20 שנה בייעוץ אישי למנהלים, ליווי תהליכי 
שינוי בארגונים, טיפול פרטני וליווי אישי בתהליכי צמיחה והתפתחות, הדרכת יועצים ותהליכי סופרוויז'ן. 
מלמד בתוכנית להכשרת מנחי מיינדפולנס בחינוך, בית ברל. מייסד ושותף בחברת היעוץ "מרחב לשינוי". 
 Karuna MA בפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס:  ופילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.  BA בפסיכולוגיה 

 Institute, Middlesex University, England

על הסדנה:
חווית  אל  קשב  הפנית  מתוך  העולה  שיפוטית  ולא  חשופה  כמודעות  מוגדרת  )קשיבות(,  מיינדפולנס 
ההווה מרגע לרגע. מונח זה, שמקורו בזרם הבודהיזם, הוא אחד מן האלמנטים הנחקרים ביותר בתחומי 

הפסיכולוגיה, הרפואה וחקר המוח כיום. 
ותיצור מרחב לדיון והעמקה בשאלה של  הסדנה תשלב בין חומרים תיאורטיים לבין תרגול קשיבות 

הקשר בין אלה לבין עיסוק בתחום התעסוקתי ארגוני. 
ברמה התאורטית, ניגע בהגדרה של קשיבות ובמורכבות שקיימת מעבר לפשטות הנראית לעין שלה. 
מצבי  במגוון  כמיטיב  נמצא  קשיבות  שתרגול  לכך  האחראים  המנגנונים  של  תיאורטית  הבניה  נציג 
לחץ ומצוקה נפשית או פיסית ונחקור את אפשרות שילובה של הקשיבות בעולם הארגוני תעסוקתי 

.)Schien, Nevis( באמצעות מודלים תיאורטיים מהתחום
נתרגל קשיבות עצמית וקשיבות ביחסים )relational mindfulness(. התרגול כולל זמנים של ישיבה 
בשקט, הליכה והבאת תשומת לב ממוקדת לחווית הגוף בהווה. הלימוד של קשיבות הוא לימוד חוויתי 

ויינתן זמן לכל משתתף לחלוק את חוויתו במרחב הקבוצתי ולקבל פידבק מהמנחים. 
ויעוץ בתחום התעסוקתי ארגוני  במהלך המפגשים נעסוק בקשר שבין קשיבות ופרופסיות של אימון 
באמצעות שילוב התובנות מתוך התירגול אל תוך תחום העניין המקצועי ומוקדי האתגר של המשתתפים 
יכלול עבודה בזוגות והצגת מקרים. נבחן כיצד ניתן להמשיך את התרגול אל תוך  בקבוצה. חלק זה 

חווית העבודה היומיומית ובמפגשים עם נועצים וקליינטים בסביבת העבודה.

 9.   מעולם הגישור לעולם הפסיכולוג והיועץ
בארגונים  בעבודה  רב  ניסיון  בעל  ארגוני  יועץ  מומחה,  וארגוני  תעסוקתי  פסיכולוג  כפרי,  דני  מנחה: 
וביישובים קהילתיים, בוגר ביה"ס לפסיכותרפיה ומגשר מוסמך. משמש כמנכ"ל הסתדרות הפסיכולוגים 

בישראל.

על הסדנה:
המשפטית  המערכת  בהם  במקרים  השונות  צורותיו  על  בגישור  השימוש  עולה  האחרונה  בתקופה 

מתקשה לתת מענה הולם, בין אם מדובר בסכסוכים במשפחה, בקהילה, בעסקיים ובארגונים. 
ואת דרך  גישור אינו רק טכניקה, הוא גם תפיסת עולם הרואה באופן שונה את מקורות הקונפליקט 
הטיפול בו. המגשר אינו בהכרח בעל הידע הרב ביותר בנושא הסכסוך כי אם הגורם המאפשר ביטוי 
לצרכים הרגשיים והפרקטיים של כל אחד מהצדדים ומייצר את התנאים המאפשרים לצדדים להבשיל 

ולהגיע לידי הסכמה.

רשימת
הסדנאות



בסדנה תיערך היכרות עם המושגים הבסיסיים בגישור תוך כדי התנסות בטכניקות השונות ובתרגולי 
בתוך  בעבודתם  אלה  בעקרונות  שימוש  לעשות  לפסיכולוגים  לאפשר  היא  הכוונה  מהשטח.  גישור 
ארגונים ובכלל, לאפשר להם ראיה נוספת גם את הקונפליקטים בחייהם, ולהפעיל את עקרונות הגישור 

בדרך שתביא לפתרון מסוג אחר.
הסדנה תשלב הוראה תיאורטית יחד עם תרגול וסימולציות מהשטח ומחיי המשתתפים בסדנה.

10. סדנת כתיבה לפסיכולוגים - לומר את מה שמבקש להיאמר. לשמוע את הלוחש.
מנחה: שבתאי מג'ר, פסיכולוג ייעוצי-תעסוקתי מומחה. משורר. קליניקה פרטית. עובד בארגונים. מנחה 
קבוצות וקבוצות כתיבה. מרצה באוניברסיטת בר-אילן בתכנית מ.א. לייעוץ ארגוני. משלב בעבודה כתיבה 

ומעקרונות צ'י-קונג וטאי-צ'י. עורך וכותב את מדור הספרים החדשים בכתב העת ״פסיכואקטואליה״. 

על הסדנה:
עכשיו תרגיל 

ָו ּתַרְּגִיל -  עַכְשׁ
ָ ּכְתֹב מִּדִמְיֹונְך

ֲאבָל דַע
הָאֱמֶת ּתִגְנֹב לְךָ מֵהַּדִמְיוֹן

ּכְתֹב מִּתֹוךְ ּגָאוֹן
ָ ַקֵר לְעַצְמְךָ. ּכְתֹב ּכְאִּלּו קְצֶה ּכְבֹודְך שׁ

ּתָלּוי ּבְזֶה.
ֶּנִרְאֶה לְךָ זָנִיחַ הַתְחֵל ּבִפְרָט שׁ

אַחַר ּכָךְ ּתִּסָחֵף, עַד 
ָ מֶה לְך ָּ ּיִד ֶ שׁ

ֶּנִסְחַפְּתָ לְתֹוכֹו שׁ
ֵךְ וְאָז הַמְשׁ

אַל ּתִטְרַח לִקְרֹעַ מֵעָלֶיךָ
ּכָזָב וֲַחרָטָה

מָלֵא אֶת הַּמִּלִים וְתֵן לָהֶן,
אַל ּתִּתֵן לָהֶן ּדָבָר

אִם ּתֲַאמִין ּבְזֶה
ּתּוכַל לְהִתְקַּדֵם

של  השונים  בשטחים  הפסיכולוג  של  וליצירה  לעבודה  וקישורים  מבט  עם  אישית  בכתיבה  סדנה 
המקצוע- בשיחה, באבחון, בניסוח בדיבור ובכתב. 

מפגש עם העצמי הכותב, האישי והמקצועי. זיהוי מקורות וקולות בנפש ובביוגרפיה האישית דרך כתיבה 
חופשית וכתיבה מונחה. כתיבה דרך תחושות הגוף, דרך המחשבות, מרִיק, ומזיכרון. כתיבה מתוכננת, 

ומתהווה.  תילמד עבודת עריכה תוך התייחסות למִבנה, לתוכן ולמהות של טקסטים.

רשימת
הסדנאות



11.  "בעקבות הזמן" 
מנחה: גליה רבינוביץ', פסיכולוגית מומחית בכירה בפסיכולוגיה התפתחותית ותרפיית הגשטלט, בעבר 
מנהלת תכנית ההשתלמות בגשטלט באוניברסיטת ת"א, ביה"ס לעבודה סוציאלית ותוכנית השתלמות 
ת"א.  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה  המשך  ללימודי  הספר  בבית  תינוקות"  של  תקינה  "התפתחות 

פרקטיקה פרטית בטיפול והדרכה.

על הסדנה:
עבר, הווה, עתיד. לאט, מהר. זמן חופשי, זמן כבול, זמן חרום. זמן פרטי, זמן משותף. 

נושא מרכזי: מתי לפרוש, איך לפרוש- בבת  נושא הזמן הוא  וההתכוננות לפרישה  בתהליך הפרישה 
אחת או בהדרגה, איך למלא את הזמן הפנוי מעבודה ואם בכלל למלא אותו ועם מי. איזה בחירות נעשה 

בעניין ועל מה נוותר. 

הסדנה תעסוק בנושאים אלו בדרך התנסותית ותיאורטית.
האם יספיק הזמן? או שיישאר זמן פנוי? נראה...

12. אז מה הסיפור שלך?...
      סדנת התנסות והכרות עם טכניקות נרטיביות בייעוץ תעסוקתי

יועצת, מרצה ומדריכה בגישה  ויטר, פסיכולוגית קלינית ותעסוקתית בכירה. מטפלת,  מנחה: טלי שפר 

הנרטיבית.

על הסדנה:
מיטיבה  שהשפעתם  מועדפים  סיפורים  ויש  מכאיבים  סיפורים  ישנם  עצמנו.  על  סיפורים  בונים  כולנו 
בדרכנו  לעמוד  יכולים  הסיפורים  התעסוקתי  בתחום  עולמנו.  ותפיסות  ערכינו  עם  בהלימה  ונמצאים 
בדרך לבחירת מקצוע או לחליפין לאפשר לנו למצוא מקצוע בו נוכל לבנות, ליצור ולהביא את עצמנו 

לידי ביטוי.
כיצד משנים את היחסים ומידת השפעת הסיפורים הכואבים? איך מרחיבים את הסיפורים המועדפים 

בחיים בכלל ובתחום התעסוקתי בפרט?
האישיים  בחיינו  להיפתח  לנו  שיעזרו  טכניקות  להכיר  בכדי  וזמן  מרחב  לפתוח  הזמנה  היא  הסדנה 

והמקצועיים להתערבויות והתבוננויות חדשות ומפתיעות.
התנסות  אפשטיין(,  ודיויד  וויט  מייקל  )של  הנרטיבית  הגישה  של  תיאורטית  למידה  מאפשרת  הסדנה 

חווייתית ורכישת כלים פרקטיים ליישום בעבודת ייעוץ וטיפול. 
נלמד את תפיסת העולם המיוחדת, המכבדת והאופטימית של הגישה הנרטיבית, איך להקשיב הקשבה 
סקרנית, "כפולה" כדי לאתר סיפורים חבויים, אירועים יוצאי דופן, שיובילו להרחבה של סיפורים מועדפים 

וכיצד לעזור לנועץ לפתח ולבסס סיפור מועדף על עצמו ובעזרתו להתחבר למקצוע המועדף.
נשלב התנסויות פרטניות וזוגיות, הדגמה מייעוצים ותינתן הדרכה על ייעוץ.

המשתתפים מוזמנים להביא ורבטים מייעוץ-רצוי מפגישות ראשונות של ייעוץ שעוד לא הסתיים, כדי 
שיוכלו להמשיך את הייעוץ בדרך נרטיבית עם סיום הסדנה.

רשימת
הסדנאות



13. טיפול תעסוקתי )יום ד׳(
גומא, פסיכולוגית, חברה מומחית באיט"ה, בתהליך הסמכה להדרכה. מטפלת בקליניקה  מנחות: טל 
שנים  רב  ניסיון  בעלת  חיפה.  באוניברסיטת  הקליני  במדור   CBT-ב מטפלים  ומדריכה   CBT-ב פרטית 

בייעוץ ארגוני בכלל וייעוץ אישי למנהלים בצמתי קרירה בפרט.  מרצה באקדמיה.

מירב רוזנפלד, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית. חברה מומחית באיט"ה. בעלת ניסיון רב שנים בייעוץ 
קריירה, מטפלת בקליניקה פרטית בגישת  CBT , מרצה באקדמיה, מנחה סדנאות ועובדת במקביל גם 

בתחום הערכה ומיון. 

על הסדנה: 
בחיים  והגשמה  אושר  תחושות  השני  ומהכיוון  בזה,  זה  שזורים  תעסוקתיים  וקשיים  רגשיים  קשיים 
פעמים רבות משקפות קריירה מצליחה. כפסיכולוגים תעסוקתיים אנו מתלבטים לא אחת בדילמות 
ביחס למגוון בעיות רגשיות שאנו פוגשים בקליניקה. האם להמשיך בתהליך הייעוץ או להפנות לטיפול 

אצל פסיכולוג קליני? מה מבחין ייעוץ מטיפול? עד לאן "נכון" שנתקדם בתהליך? ועוד. 
ייעוץ תעסוקתי לא בהכרח נותן מענה טיפולי רחב בדיוק כפי שטיפול רגשי ע"י מטפלים שאינם מהתחום 

התעסוקתי, מתקשה לכסות היבטים תעסוקתיים ספציפיים, שרלוונטים מאד למצוקת הפונים. 
בסדנה אנו מזמינות אתכם להכיר מודל עבודה יישומי שפיתחנו, לטיפול תעסוקתי. המודל הנו מודל 
עבודה אינטגרטיבי, המשלב בין ייעוץ קרייירה לבין טיפול בגישת ה- CBT. הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי 
חולק עקרונות משותפים עם הייעוץ התעסוקתי ואנו מאמינות כי ניתן להעשיר כל אחד מהם בעזרת 

השני. 
הסדנה תשלב למידה עם התנסות חווייתית, שתכלול בחינה של "תקיעויות" אישיות בקריירה ועבודה 

באמצעות תאור מקרים של נועצים. 

14.  סדנת הדרכה - חיזוק השפעת היועץ התעסוקתי והארגוני-באמצעות חיזוק "החלימה"      
        והיכולת להיות ב-Negative Capability - כפרספקטיבה וככלי התערבות )יום ד׳(

מנחות: תרצה פניג - פסיכותרפיה אישית, זוגית וקבוצתית, יעוץ למנהלים ולצוותים בגישה פסיכואנליטית, 
הדרכת אנשי טיפול, חברה במכון לאנליזה קבוצתית. 

ליאת ורהפטיג ארן - פסיכולוגית קלינית, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית. חברת המכון לאנליזה קבוצתית. 
עוסקת בטיפול פרטני, זוגי וקבוצתי בפרקטיקה פרטית ברעננה.

מלמדת הנחיית קבוצות ומדריכה מנחי קבוצות ומטפלים פרטניים. בעבר נהלה את אגף המיון והייעוץ 
בקינן שפי, הייתה שותפה מנהלת בחברת "תמורות" לייעוץ ארגוני, בה ליוותה ארגונים בתהליכי מדידה, 

פיתוחי מנהלים ופיתוחי צוותים.

על הסדנה:
ארגונים, קבוצות עבודה כמו אנשים פרטיים, עסוקים רבות בעידן הנוכחי בהתמודדות עם שינוי.  הצורך 
להסתגל, ליזום ,ליצור הזדמנויות חדשות ולהשתנות עשוי להיות כרוך בחוויות רגשיות מורכבות של 
פחד, חשש מעתיד שטומן סכנות, מחוויות חוסר אונים וחוסר יכולת.  התמודדות באמצעות הימנעות, 
הכחשה ועוד הגנות יכולה לייצר דפוסי התנהגות המונעים את המפגש החי ועם אתגרי המציאות ובכך 

רשימת
הסדנאות
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להמית עבור הפרט והארגון את התשוקה והיציר והיוזמה וההעזה לפרוץ דרכים חדשות.
השינוי  בתהליך  הכרוכים  והרגשות  מודעים  להיות  חוזרים  הם  כאשר  האלה,  החסימה  תהליכי 

נחווים מבלי להציף, משחררים אנרגיות ומאפשרים צמיחה מחודשת. 
בסדנה נחווה ביחד ונתבונן על האפשרות שהיועץ עצמו נלכד יחד עם הנועץ/הנועצים או הארגון 
ברגשות המורכבים שלא ניתן לחשוב אותם. נקרא למצב בו היועץ מוצא עצמו לכוד בדינמיקה 
הלא מודע האישי של הנועץ ו/או של הארגון )Halton, 1994; Stocks, )1994 מצב של  זו של 
"חלומות מופסקים או מופרעים" )Ogden, 2013(, מצב בו מופרע הזרם החופשי של האסוציאציות, 

הרגשות והחוויות של היועץ ביחס למשימה, לתפקידו, לנועץ ו/או לארגון. 
הפסקת המגע עם החוויות הנפשיות של היועץ אינה תמיד מודעת על ידו והסימנים לכך יכולים 
להיות הימנעות ממפגש עם הנועץ/ארגון, תחושת שעמום, קיצור פגישות והוספת פגישות באופן 

לא מנומק לעיתים עד כדי מצב של מבוי סתום בייעוץ או הפסקתו. 
היכולת של היועץ להשיב לעצמו את יכולת ה"חלימה" ובכך את השפעתו על התהליך הייעוצי קשורה 
מידיים  אינטלקטואליים  ובהבנה  בידע  צורך  של  ממגבלות  יחסית  חופשי  להיות  עצמו  שלו  ליכולת 
 Negative Capability") Bion, 1970; יכולתו להיות במצב של  של הסיטואציה הייעוצית, כלומר 

)"Levine, 2015
עם  עבודה  בעזרת  בסדנה  נתרגל  אותו  התערבות,  כלי  וגם  עקרונית  עמדה  מייצג  זה  מושג 
האישי  מודע  הלא  של  היבטים  כמייצגת  הקבוצה  משתתפי  של  "החלומות"  ועם  אסוציאציות 

והארגוני שלא ניתן לחשוב אותם.
מבנה הסדנה - יממה שתכלול הצגת מושגים תאורטיים ועיבודם באמצעות הצגת תיאורי מקרה 

של המשתתפים, תוך שימוש ב"חלומות" של משתתפי הקבוצה וקישור למושגים שנלמדו.
סדנת ההדרכה מיועדת ל-עד 10 משתתפים, יועצים תעסוקתיים ויועצים ארגוניים.

15. ״דיאלוג הנתינה" ככלי מרכזי בעבודת היועץ/המטפל )יום ה׳(
מנחה: רבקה הראל, פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית, זוגית ואנליטיקאית קבוצתית, מדריכה, 
לצוותים.  מקצועי  ובפיתוח  למנהלים  בייעוץ  ארגונים  עם  עובדת  בר-אילן.  באוניברסיטת  מרצה 

משלבת בעבודה את התפיסה הבודהיסטית. 

על הסדנה:
שאלת הנתינה במערכות היחסים שלנו עם הנועצים/המטופלים, בני זוג, ילדים וכו' הינה קריטית 
להתנגדות,  קשים,  לרגשות  לקונפליקטים,  לנו  שגורמות  המרכזיות  הבעיות  אחת  את  ומהווה 

לשחיקה, לתסכול ולהרגשת כשלון. 
בסדנה נעסוק ב"דיאלוג הנתינה" ככלי מרכזי שעוזר לנו במערכות היחסים.

נבחין בין נתינה "מדייקת" את עצמה לנתינה ש"איננה מדייקת" את עצמה ונראה את השפעתן על 
ובאופן  ודרך ההתנסות בקבוצה  מערכות היחסים. העבודה תעשה באמצעות הבנה תיאורטית, 

אישי.  

רשימת
הסדנאות



16.  "מקהלה של נוירוני מראה" - סדנת יום בפסיכותרפיה קבוצתית
       באמצעות תיאטרון פלייבק )יום ה׳(

עם  החינוך  במשרד  עובדת  אומנויות.  בשילוב  ויצירה  בהבעה  ותיקה  מטפלת   - מוסינזון  איילת  מנחה: 
ילדים ומתבגרים במסגרת החינוך המיוחד )עבודה פרטנית וקבוצתית(. M.A מטעם אוניברסיטת חיפה. 
שחקנית, מוזיקאית ומנחה משנת 2006 בקבוצת הפלייבק "מראות" ובארבע השנים האחרונות מנהלת 
של  פלייבק"  תיאטרון  באמצעות  קבוצתית  "פסיכותרפיה  מסלול  של  הראשון  המחזור  בוגרת   אותה. 
ה'מכון לפסיכותרפיה באמצעות תיאטרון פלייבק, בהנהלת רונן קובלסקי, מנחה וכותבת סדנאות פלייבק 

ופסיכותרפיה בפלייבק במגזר הפרטי ובהשתלמויות של משרד החינוך. 

על הסדנה:
החוויה האנושית מובאת בתוך סיפור הנע בין עבר, הווה ועתיד. זוהי יצירה המחזיקה בתוכה זיכרונות, 
קשיים, חוויות ומאוויים ומתוך כך מביאה לידי ביטוי היבטי עצמי שונים ומגוונים. במפגש הטיפולי נפגש 
הסיפור האישי עם אחר משמעותי. בדיאלוג שנוצר במרחב הפוטנציאלי נברא הסיפור מחדש, מתרחב 
אל  האישי  הסיפור  מובא  פלייבק  בתיאטרון  הטיפולי  בתהליך  חדשים.  וגילויים  חדשות  תובנות  לכדי 
המרחב הקבוצתי. זהו תהליך של התמסרות מהיחיד אל הקבוצה ובחזרה - דרכו מתרחב הסיפור, נע 
בין מרחבים בזמן, בין מקומות ובין תפקידים ומתגלים בו היבטים חדשים. הסיפור נברא מחדש עבור 

המספר, אולם גם עבור חבריי הקבוצה אשר פוגשים את הסיפור.
תיאטרוני  אלתור  באמצעות  ומציגם  האישיים  הסיפורים  מתוך  חומריו  את  שואב  הפלייבק  תיאטרון 
המשולבים בו אמצעים דרמטיים, מוסיקה, טקסט ודימויים ויזואליים. השם פלייבק )playback( מדגיש 
היצירה  כשתהליך  אליו,  בחזרה  ואז  הקבוצה  אל  מהמספר  הסיפור  של  העדינה  ההתמסרות  את 
הדרמטית והמפגש עם אחרים משמעותיים מאפשר לפרוס מחדש את יריעת הסיפור ולגלות את עומקו.
קבוצה  חברי  בה  מתפתחת,  דינמית  טיפול  שיטת  היא  פלייבק  בתיאטרון  קבוצתית  פסיכותרפיה 
פלייבק  בתיאטרון  הקבוצתית  הפסיכותרפיה  תיאטרונית.  לאימפרוביזציה  מחייהם  סיפורים  מעבדים 
יוצרת מרחב פוטנציאלי משחקי-אינטרסובייקטיבי סביב הסיפור והתכנים התוך נפשיים הגלומים בו. 
במסגרת תהליך העבודה עוברים חברי הקבוצה שוב ושוב בין מצב בו ניתנת להם ההזדמנות "לשחק 
את האחר" ולהתבונן על המציאות מנקודת ראותו של האחר, לבין לתת לאחר לשחק אותי - "לעשות 
שימוש באחר" - לשם הרחבת פרספקטיבת ההסתכלות של העצמי. תהליך זה מספק לחברי הקבוצה 

אימון מתמשך בעבודה בתוך המרחב האינטר - סובייקטיבי מתוך פעולה דרמטית, אלתור ומשחק. 
סדנה זו תעסוק בהגברת הווליום של שיקוף בודד מהמירורינג הדיאדי אל מירורינג קבוצתי המורכב 
מ'מראות' סובייקטיביות היוצרות שלם. ההתנסות תלווה בהכרות עם 'נוירוני המראה' שבמוח כבסיס 
לקשר דרך תנועה וגוף ותמשיך דרך שיקופים קבוצתיים ותנועתיים  דרכם יהיה ניתן לבחון התמסרויות 

נראות ולא נראות בתוך קבוצה כהדהוד מתמיר לסיפור.
תיאורית  מרכזיות:  תיאוריות  שתי  לאור  ועיבוד  בשיתוף  הסדנאית  העבודה  תיבחן  התהליך  לאורך 
והתיאוריה  הקבוצתי"  ו"המטריקס  "הדהוד",  המראות",  "אולם  מושג   : פוקס  של  הקבוצתית  האנליזה 
האחר  של  סיפורו  את  ומשרת  הבמה  על  הנמצא  הסובייקטיבי  המשקף  כיצד  האינטרסובייקטיבית: 
בשיקוף, מתמזג לתוכו? אילו תכנים והזדהויות מתעוררים בו? האם משתקפת מתוך הסיפור מראה 

פנימית שלו העולה על הבמה, ומה מתוכה נפגש עם חומרי הסיפור של האחר?

רשימת
הסדנאות



כללי

מיקום הכינוס
הכנס יתארח במלון "הרלינגטון" - אשקלון )הולידיי-אין לשעבר(.

האירוח כולל - שתיה קרה וחמה לאורך ימי הסמינר, הפסקות כיבוד, ארוחות )בהתאם לאירוח שיוזמן(, 
הכנס ללא לינה, כולל ארוחת צהריים.

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, עזיבה עד השעה 11:00 בבוקר
כתובת המלון: רחוב יקותיאל אדם 9, אשקלון )חנייה חינם(.

טלפון המלון:  08-674-8888

מה במלון?
חוף ים במרחק הליכה	 
מועדון בריאות וספא 	 
מסעדת הלובי	 
שירותי אינטרנט אלחוטי חינם לאורחי המלון	 

דרכי הגעה:
למגיעים מדרום: נכנסים מצומת אשקלון בדרך בן-גוריון, פונים ימינה ברחוב הטייסים ומהכיכר השלישית 

ניתן לראות את המלון.
דרך נוספת: מהכניסה הצפונית לאשקלון נוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, פונים שמאלה, נוסעים ישר 

עד הכיכר הבאה ופונים ימינה. המלון נמצא כ-200 מטר בצד שמאל.

מועד הכינוס
מיום שלישי 31.10.17, עד יום שישי 3.11.17



ארגון והרשמה
הכנס מאורגן על ידי חברת "כלים שלובים" ונציגיה ילוו את משתתפי הכנס לאורך שלבי הארגון ובמהלך הכנס.

בכל הנושאים הקשורים לארגון, הרשמה ותשלום עבור הכנס, ניתן לפנות באופן הבא:

טלפון: 09-9745945, פקס: 03-9622160

info@ks-team.co.il דואר אלקטרוני

כתובת דואר: רחוב החרושת 16 אור יהודה, מיקוד 6037584 
הרישום לכנס יבוצע בצורה אינטרנטית, המערכת מאובטחת ומתאימה לתשלום בכרטיסי אשראי. 

להרשמה לכנס לחץ כאן

* הכנס פתוח גם ליועצים ארגוניים ולאחרים העוסקים בתחומים משיקים.

ארגון
והרשמה

משתתף רגיל* בחדר זוגי

משתתף רגיל בחדר יחיד

מתמחה/סטודנט )חדר לשלושה(

משתתף רגיל

מתמחה/סטודנט

משתתף רגיל בחדר זוגי

משתתף רגיל בחדר יחיד

מתמחה/סטודנט )חדר לשלושה(

משתתף רגיל בחדר זוגי

משתתף רגיל בחדר יחיד

מתמחה/סטודנט )חדר לשלושה(

משתתף רגיל

מתמחה/סטודנט

כנס מלא*

משלישי אחה"צ ועד שישי בצהרים 

יום כנס
)קדם/יום רביעי/יום חמישי(

שני ימי כנס רצופים כולל לינה

שלשה ימי כנס רצופים כולל לינה

כנס מלא*
)ללא לינה וללא ארוחות ערב(

קדם כנס לכל משתתף
שנרשם לכנס המלא
תוספת לארוחת ערב

מעמדסוג השתתפות
מחיר - שאינם 
חברים בהפ"י
כולל מע"מ 

מחיר
לחברי הפ"י
כולל מע"מ

₪2,574

₪3,544

₪2,224

₪580

₪430

₪1,412

₪1,772

₪1162

₪2,222

₪2,902

₪1,822

₪1,626

₪1,276

₪2,174

₪3,144

₪2,024

₪430

₪360

₪1,112

₪1,472

₪1012

₪1,822

₪2,502

₪1,742

₪1,226

₪1,076

₪192

₪147

*משתתף רגיל - כל משתתף בכנס שאינו מתמחה או סטודנט
*הכנס מלא = סדנאות הארוכות 

https://cinf2017.herokuapp.com/users/new


דמי השתתפות
דמי השתתפות בכנס המלא כוללים:

לינה בשלושת ימי הכנס על בסיס פנסיון מלא.	 
הפסקות קפה וכיבוד.	 
השתתפות בהרצאות.	 
שימוש במתקני המלון. 	 

השתתפות יומית כוללת:
השתתפות בסדנאות ובהרצאות.	 
קפה ועוגה, קפה רץ וארוחת צהריים של אותו יום. 	 

פריסת תשלומים:
למשלמים בצ'קים: ניתן לפרוס לשני תשלומים לנרשמים עד 27.9:     	 

שיק שני עד 25.10.2017  אין לחרוג מתאריכים אלו. למשלמים לאחר 21.9  שיק ראשון לתשלום מיידי,  

יש לכתוב את הצ'ק לפקודת: "כלים שלובים - כנסים, ארגון והפקות בע"מ"  - שיק אחד עד 25.10.2017 

ולשלוח לכתובת: רחוב החרושת 16 אור יהודה, מיקוד 6037584

למשלמים בכרטיס אשראי:           	 

עד לתאריך 27.9 ניתן לפרוס עד שני תשלומים. לאחר 28.9.2017 - תשלום אחד  

למשלמים באשראי תתוסף עמלת סליקה בסך 2% מהסכום הכללי.

דמי ביטול:
ביטול השתתפות עד 30 יום לפני מועד הכנס, החזר בניכוי 150 ₪.	 

ביטול השתתפות החל מ-30 יום ועד 15 יום לפני הכנס יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות.	 

ביטול השתתפות של 15 יום לפני הכנס והילך, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.	 

הערות לרישום לכנס:
בהרשמה לכנס המלא יש לבחור 3 סדנאות על פי סדר עדיפות יורד. לא תמיד יתאפשר שיבוץ לעדיפות 	 

הראשונה. במידה ולא יתאפשר שיבוץ לאף אחת מהעדיפויות שנבחרו, ייעשה תיאום אישי ישירות מול 

המשתתף.

לנרשמים לסדנא יומית אחת ניתן לבחור בין כל הסדנאות היומיות.      	 

ניתן גם להירשם במקביל למספר סדנאות יומיות המתקיימות בימים שונים.

ההרשמה תסתיים בתאריך 17.10.17, לאחר תאריך זה הרשמה לכנס על בסיס מקום פנוי בלבד.	 

תעסוקתיים 	  לפסיכולוגים  הפ"י,  לחברי  בשיבוץ  העדפה  תינתן  מוגבל.  בסדנאות  המקומות  מספר 

ארגוניים ולמקדימים להירשם. קיום כל סדנה מותנה במספר מינימאלי של נרשמים.

ארגון
והרשמה



תשלום
וזכאויות

תשלום דמי חבר/הרשמה להפ”י
דמי החבר להפ"י לשנת 2017 )490 ₪ למומחים  |   250 ₪ למתמחים   |    80 ₪ לסטודנטים(

ניתן לשלם באמצעות:

 	     www.psychology.org.il :תשלום ישיר באתר הסתדרות הפסיכולוגים לישראל
)חידוש חברות בלבד. הצטרפות להפ"י נעשית דרך המשרד(.

בכרטיס אשראי בטל׳: 03-5239393	 

מיקוד 	   3361 ת.ד.  בישראל,  הפסיכולוגים  הסתדרות  הכתובת:  לפי  הפ"י  לפקודת  נפרדת  המחאה 

5213601

למעוניינים נא להסדיר את ההרשמה לפני ביצוע הרישום לכנס )לטובת עלויות מעודכנות עבורכם(.

זכאויות 
מועצת  הבריאות,  משרד  של  תעסוקתית  לפסיכולוגיה  המקצועית  הועדה  ידי  על  מוכרים  הכנס  ימי 

הפסיכולוגים כימי השתלמות למתמחים.

בהתאם להנחיית האוצר, אגף החשב הכללי )חוזר ל/10(, ההוצאות הכרוכות בהשתלמויות עובדים לתקופות 

קצרות ובהשתתפות בימי עיון לשם שמירת רמתם המקצועית - כאשר הן ממומנות על ידי מקום העבודה, 

תהיינה פטורות ממס הכנסה.

ידע" של המח"ר זכאים  ועובדים אשר המעסיק מפריש להם בכל חודש סכום קבוע ל"קרן  עובדי מדינה 

להחזר חלקי של עלות ההשתתפות בכנס השנתי של הפ"י. ככלל, ההחזרים הם של 50% ביחס לחלקיות 

כוללים  תמיד  ואינם  הלאה(  וכן   50% של  משרה  על   25% מלאה,  משרה  על   50% של  )החזר  המשרה 

השתתפות על לינה. בנוסף, ההחזרים ניתנים רטרואקטיבית בלבד, לאחר קיומו של הכנס וביצוע התשלום 

על ידי המשתתף. הנחיות מפורטות לגבי אפשרויות ההחזר והפרוצדורות לביצוען יינתנו לקראת קיומו של 

הכנס על ידי מזכירות הפ"י.

לכל שאלה לגבי תכני הכנס,  שאלות ובקשות לשיבוצים, ניתן לפנות לחברי הועד:

050-5412001       - אורית     

052-6290229       - מיכאלה  

052-6448456       - מיכל      

050-7446484       - שרית     

 

* המעוניינים במלגות השתתפות בדמי הכנס מוזמנים לפנות לוועד; עדיפות לסטודנטים ומתמחים, ומצב אישי מיוחד.

 

בברכה

ועד החטיבה


