
 

 הזמנה לסדנה

 מטריצת החלומות ותרומתה לעבודה הטיפולית

 

13.10.18 - 12.10.18  

 *זיכרון יעקב, בית דניאל

 **שפות הסדנה: אנגלית ועברית

 :שוניםהמשימה העיקרית של הסדנה היא לחקור חלומות על רקע ממדים 

 האישי, הקבוצתי, המקצועי, החברתי.

 

 :אירועי הסדנה

: אירוע זה ישים דגש על החיבורים בין החלומות של משתתפי יתמטריצת החלימה החברת

רגוני, הקהילתי כיצד חלומות אלה יוצרים חלונות אל הלא מודע החברתי, האיבחן הסדנה ו

. החלומות מספקים תוך כדי תנועה, פאזל השופך אור על אזורים חמקמקים של החיים עודו

 החברתיים.

אשר סיון להתבוננות על המטריצה לאחר התרחשותה : הדיאלוג הוא נידיאלוג על המטריצה

מאפשר חקירה נוספת והבהרה של נושאים שעלו בחלומות. בדיאלוג המשתתפים מעלים 

 על מה דיברה המטריצה? - השערות סביב השאלה

: אירוע זה מתקיים בקבוצות קטנות. בכל מפגש כזה תהיה הזדמנות למשתתף חלימה אישית

ית ולפענח אותה בעזרת חלומות ובעזרת המנחה ומשתתפי אחד להעלות דילמה מקצוע

 .הקבוצה

: באירוע זה המשתתפים יקראו ביחד טקסט של ביון ויעלו מחשבות קריאה תלמודית

 ואסוציאציות חופשיות לטקסט שיהווה גירוי לחשיבה.

  .: באירוע זה יוצג מודל העבודה של הסדנהמליאת פתיחה

 של המשתתפים והמנחים. חוויית הלמידהבאירוע זה נסכם את  :מליאת סיום

 

 .יעקב זיכרון, הרבנות בהשגחת כשרות הארוחות*



עברית בשפת הסדנה היא אנגלית. בקבוצות הגדולות האירועים יתקיימו באנגלית. ניתן לדבר * *

 בקבוצות קטנות בהן יהיו רק דוברי עברית, השפה תהיה עברית.  ולקבל תרגום ספונטני לאנגלית.

 

 

 :מניםלוח ז

 
 12.10.18יום שישי 

 
 13.10.18יום שבת  

 

 התכנסות ורישום 11.00-10.00
 מליאת פתיחה 11.20 -11.00
מטריצת חלימה חברתית  13.00 -11.30

 בקבוצה הגדולה
 הפסקה וארוחה קלה 14.00-13.00

דיאלוג על המטריצה בקבוצות  14.45 -14.00
 הקטנות

 הפסקה 15.00-14.45
 חלימה אישית בקבוצות הקטנות 16.00 -15.00
 הפסקה 16.20 -16.00
קריאת טקסט ושיחה בקבוצה  17.30 -16.20

 הגדולה
 הפסקה 17.45 -17.30
מטריצת חלימה חברתית  18.45 -17.45

 בקבוצה הגדולה
 ארוחת ערב 19.45 -18.45
דיאלוג על המטריצה בקבוצות   20.15 -19.45

 הקטנות
 ההפסק 20.30 -20.15
 חלימה אישית בקבוצות הקטנות 21.30 -20.30

 

מטריצת חלימה חברתית בקבוצה  10.15 -9.00
 הגדולה
 הפסקה 10.30 -10.15
דיאלוג על המטריצה בקבוצות  11.00 -10.30

 הקטנות
 הפסקת קפה 11.30 -11.00
 חלימה אישית בקבוצות הקטנות 12.30 -11.30
 קריאת טקסט בקבוצה הגדולה 13.40 -12.40
 ארוחת צהריים 15.00- 13.40
מטריצת חלימה חברתית  16.00 -15.00

 בקבוצה הגדולה
 הפסקה 16.15 -16.00
דיאלוג על המטריצה בקבוצות  16.45 -16.15

 הקטנות
 הפסקת קפה 17.15 -16.45
 חלימה אישית בקבוצות קטנות 18.15 -17.15
 מליאת סיום 19.00 -18.20

 
 

 :צוות המנחים

סדנה ומנחה. פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכואנליטיקאית מנחה, מנהלת ה -חני בירן

 אנליטיקאית קבוצתית.

ליאת אריאל- תפעול הסדנה ושותפה בהנחיה. פסיכולוגית קלינית מדריכה, אנליטיקאית 

 קבוצתית. 

מרית יפה מילשטיין- מנחה. מטפלת בפסיכודרמה, מדריכה, אנליטיקאית קבוצתית, יו"ר 

לאנליזה קבוצתית.הישראלי המכון   

 אורי לוין- מנחה. פסיכולוג קליני, אנליטיקאי קבוצתי ויועץ ארגוני.

 סוון צלטה- מנחה. פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה, אנליטיקאי קבוצתי. ברגן, נורבגיה.

 

:מחיר הסדנההרשמה ו  

!מספר המקומות מוגבל -שימו לב  

 משתתף בחדר זוגיל קליםש 990

 שתתף בחדר של שלושהמל שקלים 930

 משתתף בחדר ליחידל שקלים 1240

 חוץ מארוחת בוקר בשבת -כולל כל הארוחות ,משתתף ללא לינהל שקלים 830

  :תאריכיםב ,ניתן לשלם בשלושה תשלומים

 12.9, 12.10 ,12.11  

 לינק להרשמה ותשלום

https://www.tixwise.co.il/halimahe

