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חברים ומשתתפים יקרים,
ז”ל,  גוטפרוינד  אמיר  הסופר  את  ארחנו  הקודם  בכנס 
את  איתנו  לחלוק  כדי  לטיפול  טיפול  בין  אלינו  שהגיע 
המחשבות והחוויות, ואת המקורות מהם שאב את חדוות 
היצירה. בהרצאתו הוא דיבר בהומור ובחום על מקומות 
מבחינה  עשה  שהוא  הדרך  על  משפחתו,  ועל  ילדותו 
מקצועית, מלימודי המתמטיקה והקריירה הצבאית ועד 

להתמסרות הטוטאלית לכתיבה.
“בשבילה  ספרו  מתוך  קטן  קטע  כאן  להביא  רצינו 
הגיבורים עפים” בו הוא מתאר כיצד גיבור הספר )ואולי 

לא רק הוא(  הפך לסופר :

“קריאת הספרים הלכה וגברה והפכה לעולמי הראשון, 
מה  דבר  לקרות  צריך  היה  הכל.  לפני  הכדורגל,  לפני 
גם  זעיר, תנועה קלה, כדי שיום אחד תצטרף לקריאה 
כשדועכים  גם  שנשאר  רצון  סיפורים,  בריאת  הכתיבה; 
שאר הרצונות. היצר הזה המתין בי, יודע כי ייחשף, יצוץ, 
אותי  זה שיגרור  יהיה  מי   - נשאלה רק השאלה   יגרוף. 

לשם? מי יקבע את אופי חיי?

בלילות האביב התקשה דוד פרץ להירדם, והעכיר את 
ביקורו  חייו. אבל קצת אחרי שתם  ראשי בסיפורים על 
עריסת  סיפוריו,  כל  דברים.  לכתוב  רצון  לפתע  חשתי 
הזבל שנענע מול אוזני במשך שבועיים, לא הותירו אותי 
אדיש. כאילו נפרד משהו מבשרי, נע בתוכי, מציק, מחפש 

תרופה, והתרופה – לקחת מחברת ולכתוב בה. “

ועל  המוות  על  בהומור  אמיר  דיבר  איתנו  בשיחתו 
הסיטואציה אליה נקלעו חייו. בלטו וריגשו אותנו במיוחד 
נוכחות  עם  הקשה  בהתמודדות  הפגין  שהוא  הכוחות 
התאווה  בפרט,  שלו  המחלה  ועם  בכלל  בחייו  המחלה 
לחיים וההסתכלות האופטימית ומלאת התקווה קדימה.   
בראיון שנתן לערוץ 2 רק חודשיים לפני מותו הוא מתאר 
את “המודל שלו” לחיים ... המודל העומד על שתי רגליים 
: “על רגל אחת עליך לעשות הכול כאילו שאתה עומד 

כרגיל  להתנהל  לעתיד,  תוכניות   - המחלה(  )את  לנצח 
וכן הלאה... וברגל השנייה בכל זאת לחשוב מה אם לא!  
צריך כל הזמן בצורה שקולה ומפוקחת לתת תשומת לב 

לשתי האפשרויות”.
בצורה  החיים  את  שאהב  כאדם  עצמו  על  העיד  אמיר 
מטורפת ושגם בסיטואציה הטראגית הזאת חווה הרבה 

אושר.
המורשת  כתב,  שהוא  המרתקים  לספרים  מעבר 
הרוחנית - רעיונית שהוא השאיר יכולה וצריכה להנחות 
וודאות ובלבול לגבי העתיד,  את צעדינו ברגעים של אי 
את  ולפגוש  שבתוכנו  המאגרים  את  ולחזק  למצוא 

האתגרים בעיניים פקוחות ומחייכות. 
יהי זכרו ברוך.

הכנס מביא כמו בשנים קודמות סדנאות מוכרות, חלקן 
שלנו  בכנס  שהתחילו  וחלקן  מאוד  ומבוקשות  וותיקות 
לפני שנה-שנתיים וכבר זכו להצלחה רבה. בנוסף ישנן 
שלוש סדנאות חדשות שמרחיבות את קשת הנושאים 

אליהם נחשפנו עד כה. 
גם השנה הקצבנו סכום כסף למלגות, עבור משתתפים 
תינתן  עדיפות  הכנס:  דמי  את  לשלם  מתקשים  אשר 
נוספות  אישיות  פניות  גם  אך  ולמתמחים  לסטודנטים 

תישקלנה. המעוניינים יכולים לפנות לוועד.
כמו כן גם השנה תתקיים סדנה למתמחים, המאפשרת 
בתיאור  פרטים  קבוצתית.  כהדרכה  בשעות  הכרה 

הסדנאות.  
לראותכם  נשמח  ועניין,  הנאה  לכולם  מאחלים  אנו 

ולשמוע את דעותיכם ותגובותיכם.
 

חברי ועד החטיבה, 
שרית ארנון - לרנר

אורית בן שאול
ג’נט ספז
מיכל פוני

מיכאלה שנייר- יו”ר

דברי פתיחה 

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
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יום שלישי    2.2.2016
התכנסות והרשמה, קבלת חדרים  16:00 - 14:00

קפה ועוגה  16:30 - 16:15

סדנאות  19:00 - 16:30

ארוחת ערב  20:00 - 19:00

פתיחת הכנס והרצאת אורח: איתן מאירי - מחבר הספר        22:30 - 21:00

“המגיפה השקטה  במקומות העבודה” ומומחה למניעת התעמרות בעבודה   

יום רביעי     3.2.2016
ארוחת בוקר  09:00 - 07:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

צופית גרנט: מופע יחיד - “דלתות מסתובבות”  16:30 - 14:30

קפה ועוגה   17:00 - 16:45

סדנאות  19:30 - 17:00

ארוחת ערב   20:30 - 19:30

20:30 - 22:30   קבוצה גדולה ואסיפת הפ”י 

פיצוחים ויין בלובי   22:30

יום חמישי   4.2.2016
ארוחת בוקר  09:00 - 07:30

סדנאות   13:00 - 09:00

ארוחת צהריים  14:00 - 13:00

הפסקה  16:15 - 14:00

קפה ועוגה  16:30 - 16:15

סדנאות   19:30 - 16:30

ארוחת ערב  20:30 - 19:30

תוכנית אומנותית  22:30 - 21:00

מסיבת ריקודים )לערב זה מוזמנים בני/בנות זוג(              22:30

יום שישי    5.2.2016  
ארוחת בוקר   09:00 - 07:30

פינוי חדרים  עד 09:30 

סדנאות  12:00 - 09:30

ארוחת צהריים קלה    12:00

נשיקות, חיבוקים ולהתראות בשנה הבאה...                12:30

תכנית הכנס



1. כשהדמיון פוגש את הקוגניציה:                    
דמיון מודרך, מטאפורות ומדיטציה, ככלים טיפוליים

מנחה: ד”ר יוסי אדיר, פסיכולוג קליני, מורשה לטיפול והוראה מדעית בהיפנוזה, פסיכולוג אחראי במכון 
ההמטולוגי, מרכז רפואי שיבא, תל השומר.

על הסדנה:
עולם הקוגניציה והדמיון הוא כוח רב עוצמה בתהליכי שינוי, ריפוי וצמיחה. הדמיון המודרך הינו כלי להתערבות 
ומהווה כלי רב ערך לעזרה במצבים שונים, כגון: התגברות ושליטה על כעסים, מצבי רוח, פחדים וחרדות, 
חסימות רגשיות ומנטליות, כאבים פיסיים, פיתוח מודעות עצמית ויצירתיות, פתרון בעיות אישיות ובינאישיות 

וכיוצא בזה.

המעשית/ בדרך  והן  התיאורטית  בדרך  הן  מודרך  ודמיון  מדיטטיביות  טכניקות  ונתרגל  נלמד  זו  בסדנה 
הסדנה  ומקצועי.  אישי  באופן  ליישמם  ואיך  בהם  להשתמש  צורך  ישנו  ומתי  האם  לאבחן  נלמד  חווייתית. 
תפתח כישורים ורגישויות בלמידה חווייתית-מעשית, תוך הצגת ידע מדעי ותיאורטי. לרוב נשלב התנסויות 
קבוצתיות, הדגמות טיפול, ותרגול אישי. רוב ההתנסויות ייעשו בליווי מוזיקת עולם מרגשת וסוחפת וסיפורים 

מרתקים.  

הסדנה מכוונת לעבודה התנסותית-חווייתית של המשתתפים אך יושם דגש מסוים על השימוש בכלים אלו 
במישור המקצועי, על פי הצורך. סדנה זו מתאימה הן למתחילים והן לבעלי ניסיון המעוניינים לחוות, להעשיר 

את הידע ולהתמקצע בכלים אלו. 

יתכן כי תרגילים אחדים יתקיימו בחיק הטבע.

הערת הצוות: סדנה התנסותית חווייתית עם הדגמה של מודלים והיבטים תיאורטיים, שילוב מעניין ומרגש 
של טכניקות וכלים. סדנה שכבשה את המשתתפים בשנתיים האחרונות.

2. סדנה חווייתית שתעסוק בצמיחה עצמית בתוך מרחב קבוצתי

מנחה: ד”ר גיא אור - פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי ומנחה קבוצות, מנהל “מרכז אביב”, מלמד במסגרות של 
המכון הפסיכואנליטי בירושלים ובמרכז וויניקוט. עסק בבימוי תיאטרון.  

על הסדנה: 
על פי תפישתו של פוקס, אבי האנליזה הקבוצתית, התפתחות העצמי )האינדיווידואל( נבנית על ידי שכלול 
יותר  אתה  כך  לאחרים,  מחובר  שאתה  ככל  כך:  אומר  הוא  והקבוצתית.  אישית  הבין  הקומוניקציה  יכולת 

עצמך. 
על כן, בהתייחס לדילמה שבין הביטוי האישי והתהליכים הקבוצתיים והארגוניים, מתווה פוקס דרך למקסימום 

ביטוי אישי בתוך מקסימום תנועה משותפת. 

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



באופן  קבוצתית,  תנועה  בתוך  ושינוי  צמיחה  תהליכי  על  לעבוד  למשתתפים  אפשרות  תינתן  זו,  בסדנה 
המשלב חשיבה קבוצתית אנליטית ופעולה פסיכו-דרמטית. 

המשתתפים אינם נדרשים לידע במשחק או בתיאטרון.  

הערת הצוות: סדנה חווייתית המזמינה מעורבות אישית מעמיקה בכלים מגוונים. הסדנה זוכה להצלחה רבה 
מאוד בשנים האחרונות.

3. סדנה חווייתית בנושא: בחיפוש אחר המנהיגות האותנטית שבתוכנו

המנחים: דר’ יעל בן-חורין, פסיכולוגית ארגונית תעסוקתית מומחית ומדריכה, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. 
חברת סגל בתוכנית להנחיית קבוצות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת”א ומלמדת בתוכניות 

לתואר שני ביעוץ ארגוני באוניברסיטת חיפה ובטכניון. עוסקת ביעוץ ארגוני ופיתוח מנהיגות בארגונים. 
אמיר קופפרשמידט, יועץ ארגוני )צה”ל(, פסיכולוג ארגוני מומחה, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית.

על הסדנה:
ספציפיות  התנהגות  ודרכי  מאפיינים  הגדירו  המנהיגות,  בתחום  השנים  לאורך  שפותחו  רבות  תיאוריות 
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. 

במהלך הסדנה, באמצעות תהליך חוויתי והתנסותי, יתאפשר למשתתפים להתבונן פנימה ולגלות בכל אחד 
את החוויות, הערכים, מנועי הבערה הפנימיים, התשוקות והמוטיבציה המניעים כל אחד לפעול ולהשפיע, 
אחד  בכל  האוטנטית  המנהיגות  של  המאפיינים  על  להתבונן  יאפשר  החקירה  תהליך  בתחומו.  אחד  כל 
וכן להתבונן ולחקור את הדפוסים של האחר. בחלק האחרון של הסדנה יוצג  מודל המנהיגות האוטנטית 

ותפיסות העבודה  עם המודל.

הערת הצוות: סדנה המשלבת מודל תיאורטי לגבי מנהיגות יחד עם בחינה עצמית חווייתית. מועברת על ידי 
פסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים. הסדנה הועברה בשנה שעברה וזכתה להצלחה רבה. 

הסדנה מוכרת למתמחים כשעות הדרכה קבוצתית.

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



4. “דיאלוג הנתינה” ככלי מרכזי בעבודת היועץ/המטפל

המנחה: רבקה הראל, פסיכותרפיסטית,  מטפלת משפחתית, זוגית ואנליטיקאית קבוצתית, מדריכה, מרצה 
באוניברסיטת בר-אילן. עובדת עם ארגונים בייעוץ למנהלים ובפיתוח מקצועי לצוותים. משלבת בעבודה את 

התפיסה הבודהיסטית. 

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

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 מערכות 
היחסים. העבודה תעשה באמצעות הבנה תיאורטית, ודרך ההתנסות בקבוצה ובאופן אישי.  

הערת הצוות: סדנה דינאמית, המזמינה התבוננות רגשית מעמיקה ולמידת החשיבה הבודהיסטית. מסדנאות 
הדגל של הכנס, המלווה אותנו באהבה שנים רבות, ויש לה ביקוש רב.

mindfulness .5 )קשיבות ביחסים( - קשב חשוף לעצמי, ליחסים ומרחב המקצועי

המנחים: ערן כהן, יועץ ארגוני ופסיכותרפיסט. ניסיון של 20 שנה בייעוץ אישי למנהלים, ליווי תהליכי שינוי 
בארגונים, טיפול פרטני וליווי אישי בתהליכי צמיחה והתפתחות, הדרכת יועצים ותהליכי סופרוויז’ן. מפתח 
ומנחה תוכניות הדרכה ייחודיות אישיות וקבוצתיות בשילוב מיינדפולנס, מדיטציה וטאי צ’י, מלמד בתוכנית 
להכשרת מנחי מינדפולנס בחינוך, בית ברל. מייסד ושותף בחברת היעוץ “מרחב לשינוי”.  BA בפסיכולוגיה 

ופילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.
 Karuna Institute, Middlesex University, England :בפסיכותרפיה מבוססת מינדפולנס MA

יואב קירש, יועץ עסקי וארגוני בגישה ייחודית מבוססת למידה התנסותית, משלב את ניסיונו הניהולי בעבודה 
ובחו”ל בתחומים מגוונים  ניהול בכירים בחברות בארץ  ובתפקידי  הייעוצית. שימש בעבר סמנכ”ל כספים 

)מסחר מקוון, נדלן, אנרגיה ובנקאות(, מייסד ושותף בחברת היעוץ “מרחב לשינוי”.
בוגר תואר ראשון ותואר שני בהצטיינות במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר התוכנית 
הדו שנתית לייעוץ ארגוני בגישה פסיכואנליטית מערכתית, בחסות מכון טביסטוק ליחסי אנוש, לונדון ואפק 

וחבר אפק ואיפ”א.

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

בתחומי הפסיכולוגיה, הרפואה וחקר המוח כיום. 
הסדנה תשלב בין חומרים תאורטיים לבין תירגול קשיבות ותיצור מרחב לדיון והעמקה בשאלה של הקשר 

בין אלה לבין עיסוק בתחום התעסוקתי אירגוני. 
ברמה התאורטית, ניגע בהגדרה של קשיבות ובמורכבות שקיימת מעבר לפשטות הנראית לעין שלה. נציג 

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



הבניה תאורטית של המנגנונים האחראים לכך שתירגול קשיבות נמצא כמיטיב במגוון מצבי לחץ ומצוקה 
נפשית או פיסית ונחקור את אפשרות שילובה של הקשיבות בעולם האירגוני תעסוקתי באמצעות מודלים 

.)Schien, Nevis( תאורטיים מהתחום
נתרגל קשיבות עצמית וקשיבות ביחסים )relational mindfulness( באופן מונחה. התירגול כולל זמנים של 
ישיבה בשקט, הליכה והבאת תשומת לב ממוקדת לחווית הגוף בהווה. הלימוד של קשיבות הוא לימוד חוויתי 

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

היומיומית ובמפגשים עם נועצים וקליינטים בסביבת העבודה.

הערת הצוות: סדנה לימודית, שיש בה גם תרגול והתנסות בנושאים ובכלים הזוכים כיום לתהודה רבה. נושא 
חדש בכנס, ומנחים חדשים.

6. מעולם הגישור לעולם הפסיכולוג והיועץ

מנחה: דני כפרי, פסיכולוג תעסוקתי וארגוני מומחה, יועץ ארגוני בעל ניסיון רב בעבודה בארגונים וביישובים 
קהילתיים, בוגר ביה”ס לפסיכותרפיה ומגשר מוסמך. משמש כמנכ”ל הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

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

לתת מענה הולם, בין אם מדובר בסכסוכים במשפחה, בקהילה, בעסקיים ובארגונים. 
גישור אינו רק טכניקה, הוא גם תפיסת עולם הרואה באופן שונה את מקורות הקונפליקט ואת דרך 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.
בסדנה תיערך היכרות עם המושגים הבסיסיים בגישור תוך כדי התנסות בטכניקות השונות ובתרגולי גישור 
מהשטח. הכוונה היא לאפשר לפסיכולוגים לעשות שימוש בעקרונות אלה בעבודתם בתוך ארגונים ובכלל, 
שתביא  בדרך  הגישור  עקרונות  את  ולהפעיל  בחייהם,  הקונפליקטים  את  גם  נוספת  ראיה  להם  לאפשר 

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

ושילוב  תרגול  עם  יחד  הגישור  מעולם  עקרונות  לימוד  המשלבת  ומסקרנת,  חדשה  סדנה  הצוות:  הערת 
בעבודת היועץ ובחייו האישיים.

דני הוא פסיכולוג תעסוקתי ותיק, המלווה את הכנסים שלנו שנים רבות מהפן הארגוני.

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



7. סדנת כתיבה לפסיכולוגים -  לומר את מה שמבקש להיאמר. לשמוע את הלוחש

מנחה  בארגונים.  עובד  פרטית.  קליניקה  משורר.  מומחה.  ייעוצי-תעסוקתי  פסיכולוג  מג’ר,  שבתאי  מנחה: 
קבוצות וקבוצות כתיבה. מרצה באונ’ בר-אילן בתכנית מ.א. לייעוץ ארגוני. משלב בעבודה כתיבה ומעקרונות 

צ’י-קונג וטאי-צ’י. 

על הסדנה :                 
עכשיו תרגיל 
יל - ִּ רְג ו תַּ עַכְָשׁ
ָ מְיֹונְך ִּ תֹב מִד כְּ

ֲאבָל דַע
מְיוֹן ִּ גְנֹב לְךָ מֵהַד הָאֱמֶת תִּ

אוֹן ָּ תֹב מִּתֹוךְ ג כְּ
ָ בֹודְך אִּלּו קְצֶה כְּ תֹב כְּ קֵר לְעַצְמְךָ. כְּ ַשׁ

זֶה. לּוי בְּ תָּ
רְאֶה לְךָ זָנִיחַ ִּ ֶנ פְרָט שׁ הַתְחֵל בִּ

חֵף, עַד  סָּ ךְ תִּ אַחַר כָּ
ָ מֶה לְך דָּ ִּ י ֶשׁ

סְחַפְתָּ לְתֹוכֹו ִּ נ ֶשׁ
ךְ וְאָז הַמְֵשׁ

טְרַח לִקְרֹעַ מֵעָלֶיךָ אַל תִּ
זָב וֲַחרָטָה כָּ

ים וְתֵן לָהֶן, לִּ מָלֵא אֶת הַמִּ
בָר ן לָהֶן דָּ תֵּ אַל תִּ

זֶה ֲאמִין בְּ אִם תַּ
ם ֵּ ּתּוכַל לְהִתְקַד

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

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

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

הערת הצוות: סדנה חדשה שהובאה בעקבות בקשות רבות של משתתפי הכנס. שבתאי הוא חבר החטיבה 
ותיק ומנוסה. הסדנה משלבת כלי עם התנסות חוויתית.

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



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

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

על הסדנה:
כולנו בונים סיפורים על עצמנו. ישנם סיפורים מכאיבים ויש סיפורים מועדפים שהשפעתם מיטיבה ונמצאים 
יכולים לעמוד בדרכנו בדרך לבחירת  בהלימה עם ערכינו ותפיסות עולמנו. בתחום התעסוקתי הסיפורים 

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?

הסדנה היא הזמנה לפתוח מרחב וזמן בכדי להכיר טכניקות שיעזרו לנו להיפתח בחיינו האישיים והמקצועיים 
להתערבויות והתבוננויות חדשות ומפתיעות.

הסדנה מאפשרת למידה תיאורטית של הגישה הנרטיבית )של מייקל וויט ודיויד אפשטיין(, התנסות חווייתית 
ורכישת כלים פרקטיים ליישום בעבודת ייעוץ וטיפול. 

הקשבה  להקשיב  איך  הנרטיבית,  הגישה  של  והאופטימית  המכבדת  המיוחדת,  העולם  תפיסת  את  נלמד 
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.

ויש בה ענין רב לעבודת היועץ. מודל המשלב  הערת הצוות: סדנה שזכתה להצלחה רבה בשנה שעברה 
גישה תאורטית עם התנסות חווייתית ורכישת כלים פרקטיים לעבודה.

מועברת על ידי פסיכולוגית קלינית ותעסוקתית בכירה.

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



9. עבודה טיפולית כתהליך של יצירת סרט דוקומנטרי, ללא תסריט דמיוני

ותרפיית הגשטלט, בעבר  בכירה בפסיכולוגיה התפתחותית  פסיכולוגית מומחית  רבינוביץ’,  גליה  המנחה: 
השתלמות  ותוכנית  סוציאלית  לעבודה  ביה”ס  ת”א,  באוניברסיטת  בגשטלט  ההשתלמות  תכנית  מנהלת 
ת”א.  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה  המשך  ללימודי  הספר  בבית  תינוקות”  של  תקינה  “התפתחות 

פרקטיקה פרטית בטיפול והדרכה.

על הסדנה:
ולוותר על תסריטים דמיוניים, על מה צריך  )חומר דוקומנטרי(  ועכשיו  בסדנה נלמד לפתח מודעות לכאן 

לקרות לפי איזו תיאוריה ועל תוכניות עבודה )שהן בבחינת תסריט דמיוני(.
זיהוי הנושאים שיעלו במפגש הטיפולי יעשה במשותף על ידי המטפל והמטופל.

גליה  ומלווה אותנו שנים רבות. סדנאותיה של  זו היא מסדנאות הדגל של הכנס,  הערת הצוות: גם סדנה 
רבינוביץ’ מבוקשות מאוד, ואנשים חוזרים אליה שוב ושוב; הסדנה היא דינאמית  )גשטאלט( כאשר התוכן, 

הנושא - משתנים משנה לשנה.

10.  דיוקן עצמי )פוטותרפיה(

המנחה: ד”ר צביקה תורן - פסיכולוג וצלם אמנותי. מנחה סדנאות במוסדות אקדמיים ובכנסים מקצועיים. 
השתלמויות לצוותים מקצועיים. קליניקה בקרית טבעון.

.zvika.toren בעל האתר “פסיכולוגיה וצילום” ודף בפייסבוק

על הסדנה:
והצעות  הארגון  של  ניתוח  ומבקש  ארגון  מנהל  פונה  כאשר  תעסוקתי,  יעוץ  ומבקש  לקוח  פונה  כאשר 
להשבחתו, כאשר מחפשים דרך לגשר בין קבוצות הנמצאות בקונפליקט. כאשר אין מילים לתאר, או כאשר 
המילים חוזרות על עצמן ואינן מוסיפות מידע- זה הזמן לעבור לתמונות, לתצלומים. ג’ין דייביס השתמשה 
בדיוקן עצמי כדי למחות על טרנד חברתי, ג’ו ספנס נעזרה בדיוקן עצמי כדי להתמודד עם מחלה קשה, ויויאן 
מאיאר הביעה את מצבה הקיומי בעזרת תמונות שצילמה, קייל תומפסון המתבגר מצא שדרך תמונות הוא 

יכול להראות לסביבתו שהוא לא סתם מתבגר מוזנח ואבוד, ועוד.
דיוקן עצמי אישי הוא משימה מורכבת- “אני” מצלם, “אני” מצולם, “אני” מתבונן בצילום. דיוקן עצמי קבוצתי 

או ארגוני גם הוא מורכב-אנשים שונים יציגו דיוקן עצמי שונה של הארגון....
הסדנה תציע שילוב של ידע תיאורטי, התנסות והצגת מקרים. תהיה התייחסות לתהליכים אישיים וקבוצתיים 
כאן ועכשיו, לפיתוח ההתבוננות והרגישות החזותית, ולפיתוח היכולת לראות מידע רב המוסתר בתמונה. 
המשתתפים יוכלו לצרף לכלים ולטכניקות שברשותם את הצילום והתצלום כאמצעי נוסף ומרענן לתקשורת, 

לזיהוי נושאים-לא-פתורים, לגילוי מוקדי ענין, ועוד.  מאמרים יוענקו למשתתפים לאורך הסדנה.

הערת הצוות: סדנה ותיקה ואהובה, המשלבת עבודה קבוצתית ואישית עם טכניקות מקוריות וסגנון הנחיה 
ייחודי.

רשימת הסדנאות
לפי סדר א”ב של שמות המנחים



מיקום הכינוס
גם השנה יתארח הכנס השנתי במלון “ניר עציון”.

האירוח הוא על בסיס פנסיון מלא הכולל לינה,3 ארוחות ביום, קפה ועוגה אחה”צ, קפה ומיץ רץ במהלך 
הסדנאות.

מלון ניר עציון ממוקם במושב שיתופי דתי ניר עציון ליד עין הוד.
www.nir-ezion.co.il אתר המלון

דרכי הגעה:
מדרום: נוסעים בכביש תל-אביב-חיפה הישן כביש מס’ 4, בכביש 7111 פונים ימינה לכיוון מושב ניר עציון 
וכפר האמנים עין הוד, יש להמשיך עם כביש זה למושב )לבאים מכביש החוף מס’ 2 או מכביש מס’ 6 יש 

לרדת בכיוון זיכרון יעקב/פורדייס לכביש ת”א-חיפה הישן מס’ 4 לכיוון צפון(.

מצפון: נוסעים בכביש חיפה-ת”א הישן כביש מס’ 4, בכביש 7111 פונים שמאלה לכיוון מושב ניר עציון וכפר 
האמנים עין הוד, יש להמשיך עם כביש זה למושב.

)לבאים מכביש החוף מס’ 2 יש לעבור במחלף עתלית לכביש חיפה-ת”א הישן מס’ 4 לכיוון דרום(.

שירותי המלון:
	 החדרים לאורחי המלון כוללים: חדר אמבטיה מרווח, מיזוג אוויר, טלפון, טלוויזיה, מייבש שיער, ערכת 

שתייה חמה וכספת .
	 מסעדה, לובי, ומרפסת חיצונית המשקיפה לנוף.

	 בריכת שחיה חצי אולימפית מקורה ומחוממת )שעות פתיחה מוגבלות, הפרדה לנשים וגברים(.
	 סאונה יבשה, מכון כושר, חדרי טיפולים שעות פתיחה יפורסמו במקום.

	 אתרים בסביבה הקרובה: ניתן לסייר בעין הוד בגלריות השונות בהתאם לשעות הנוחות, הכפר הערבי 
עין חוד, זכרון יעקב, יקבי יין בסביבה ועוד.

	 במושב יש גם פינת חי גדולה פתוחה לביקורים לאורחי המלון.

מועד הכינוס
מיום שלישי 2.2.2016 עד יום שישי 5.2.2015

כללי
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החברה המארגנת
ובמהלך  לאורך שלבי הארגון  ילוו את משתתפי הכנס  ונציגיה  כלים שלובים,  ידי חברת  על  הכנס מאורגן 

הכנס.
באופן הבא:    ל”כלים שלובים”  לפנות  ניתן  עבור הכנס,  ותשלום  לארגון, הרשמה  הנושאים הקשורים  בכל 

טלפון: 03-9622158 שלוחה 1
orit@ks-team.co.il :או במייל

פרטים על דרכי ההרשמה- בהמשך.

דמי השתתפות
להלן דמי השתתפות לכנס הכוללים: לינה בשלושת ימי הכנס על בסיס פנסיון מלא, הפסקות קפה וכיבוד, 

השתתפות בהרצאות, שימוש במתקני המלון.

₪ 1,830 מומחים חברי הפ”י  - ששילמו דמי חבר לשנת 2015   

₪ 2,280 מומחים שאינם חברי הפ”י      

מתמחים חברי הפ”י - ששילמו דמי חבר לשנת 2015
 ₪ 1,730 )בחדר בן שלוש מיטות(      

מתמחים שאינם חברי הפ”י  
₪ 1,950 )בחדר בן שלוש מיטות(      

₪ 760 תוספת מחיר לאדם בחדר יחיד     

1,060 ₪ )חברי הפ”י( השתתפות ללא לינה      
1,510 ₪ )אחרים( )כולל: א.צהריים, קפה ומיץ רץ הפסקת כיבוד אחת(   

₪  105 ארוחת ערב                                      
  

* הכנס פתוח גם ליועצים ארגוניים ולאחרים העוסקים בתחומים משיקים

ארגון והרשמה



למשלמים בצ’קים:
ניתן לפרוס לשני תשלומים שווים, אין לחרוג מתאריכים אלו:

צ’ק ראשון  עד 31.12.15	 
צ’ק שני      עד 20.1.16	 

יש לכתוב את הצ’קים לפקודת כלים שלובים, כנסים ארגון והפקות בע”מ.
יש לשלוח את הצ’קים לכתובת: החרושת 16 אור יהודה מיקוד 6037584

תשלום בכרטיס אשראי:
למשלמים בכרטיס אשראי ניתן לפרוס עד 3 תשלומים.

למשלמים באשראי תתוסף עמלת סליקה בסך 2% מהסכום הכללי.

דמי ביטול:
כל מקרה של ביטול יש לשלוח לפקס:  03-9622160 ולוודא הגעתו בטלפון: 03-9622158.

ביטול השתתפות עד 30 יום ממועד הכנס - יינתן החזר בניכוי 150	  ₪ דמי הרשמה
ביטול השתתפות החל מ 30 יום ועד 15 יום ממועד הכנס  יוחזרו 50%	  מדמי ההשתתפות

ביטול השתתפות החל מ 15	  יום ועד יום הכנס - לא יוחזרו דמי ההשתתפות

אופן ההרשמה
	 הרישום לכנס יבוצע בצורה אינטרנטית. המערכת מאובטחת ומתאימה לתשלום בכרטיסי אשראי.

 	http://www.regonline.co.il/cinf2015  :הלינק לאתר הכנס וההרשמה
, לאחריה תתאפשר הזמנה על בסיס מקום פנוי. ההרשמה לכנס תסתיים בתאריך  26.1.2016	 

הערות לרישום לכנס:
אתר ההרשמה יש לציין 3	  סדנאות על פי סדר עדיפות יורד.  במידה ולא יתאפשר שיבוץ לאחת מהעדיפויות 

שנבחרו, ייעשה תיאום אישי ישירות מול המשתתף.
ההרשמה תסתיים בתאריך  26.1.2016	   לאחר תאריך זה הרשמה לכנס על בסיס מקום פנוי בלבד.

	 מספר המקומות בסדנאות מוגבל. תינתן העדפה בשיבוץ לחברי הפ”י, לפסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים 
ולמקדימים להירשם.  קיום כל סדנה מותנה במספר מינימאלי של נרשמים.

תשלום דמי חבר/הרשמה להפ”י
דמי החבר להפ”י )490 ₪ למומחים, 250 ₪ למתמחים, 80	  ₪ לסטודנטים( ניתן לשלם בהמחאה נפרדת 
לפקודת הפ”י לפי הכתובת: הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ת.ד.3361 מיקוד 5213601 או באמצעות 

כרטיס אשראי בטלפון: 03-5239393. 
	 ניתן לשלם ולחדש חברות בהפ”י ע”י תשלום באתר

פריסת תשלומים



זכאויות 
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.
של  מהאתר  להוריד  או  בכנס  להשיג  ניתן  טפסים  הסמינר.  בעלות  להשתתפות  זכאים  ידע  בקרן  חברים 

הסתדרות האקדמאים של המח”ר.

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

 	050-5412001      - אורית     

 	052-6290229      - מיכאלה  

 	050-5366636  - ג’נט 

 	052-6448456  - מיכל 

 	050-7446484  - שרית   

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

בברכה,           
ועד החטיבה           

פריסת תשלומים



צופית גרנט
“דלתות מסתובבות”

ההופעה תתקיים ביום רביעי, 3.2.16
בין השעות 14:30 ל-16:30

וקבלת  אנרגיות  ואופטימיות,  בטוב  בחירה  נוקבות,  החלטות  על  מרתק  ערב 
השראה.

אני  מקום,  משום  אחד,  יום   ,1971“
נשארת לבד ומעלי מרחף איום שאם 
אפריע אמצא עצמי בכביש. אני זוכרת 
כזה  בחיי  מכוון  כרגע  הזה,  היום  את 
שמפגיש אותי עם שתי אופציות: הכרת 

הטוב, או הכרת הרע”.

דרך הנתינה נפרדה מהקורבן המושפע 
והפכה לאדם משפיע.

אשת  ויוצרת,  שחקנית  גרנט,  צופית 
משפחה,  אשת  ותיאטרון,  טלוויזיה 
עמותת  של  הידידים  אגודת  נשיאת 
“אנוש”. אשה בעלת כובעים רבים, שכל אחד מהם הינו מופע יצירתי ומרענן של 
הגשמת  על  לוותר  ולא  הזולת  ואהבת  בחמלה  לחיות  חייה:  את  שמלווה  מוטו 

חלומות.

בפשטות, הומור, ישירות והרבה חום ואהבה, מגיעה צופית הישר ללב ולשכל הישר. 
הרצאתה מאפשרת לנו לראות את החיים בזוויות שונות של ניצחון ומנהיגות.


