
 

 בית הספר לפסיכותרפיה
  המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'

 

 מטריצת חלימה חברתית 
 קיימים בטיפולים נפשייםכאפשרות להתבוננות משותפת בהיבטים חברתיים לא מודעים ה

 
 8:30-14:00בין  19.1.2018-ה ישישיום  16:30-21:40בין  18.1.2018-ה יום חמישי

 קומה שלישית נאות אפקה, תל אביב 7קהילת סלוניקי  רח' –קמפוס מגיד 
 

 של היסוד הנחת. חברתית מנקודת מבט בלילה חולמים שאנו בחלומות התבוננות דרך -כשמה כן היא  החברתית החלימה מטריצת
 מדינה, חברה, ארגון, קבוצה עבור חולמים יחידים אותם חומרים זמנית ובו אישיים; חומרים בתוכו מחזיק חלום כל כי אומרת השיטה

 חלומות זוכרים שלא אנשים. לחלומות אסוציאציות להעלות מוזמנים כולם, תיהםחלומו את לספר מוזמנים המשתתפים, במטריצה'. וכד
ההתייחסות לחלומות במטריצה שמה את החלום במרכז  .המסופרים לחלומות בתוכם הדהוד ולחפש ורגשות מחשבות להעלות מוזמנים

 של מתוך מבנה מסופרים האישיים. החלומותולא את החולם, כך שההתבוננות הינה רק בהיבטים החברתיים של החלום ולא בהיבטים 
 על לנו מספרים הם מה ולגלות החלומות בין חיבורים למצוא בניסיון אלא קבוצתית מדובר בדינמיקה אין. המעגל את השוברים כיסאות
בין האופן בו השילוב בין עבודה בקבוצות קטנות לבין עבודה במליאה נועדה לאפשר שיח שמחבר בין היבטים אלו ל. החברתי הרובד

 היבטים אלו מתעוררים בחדר הטיפולים וכיצד אנו, כמטפלים, נחשפים אליהם וחווים אותם ביושבנו בטיפולים נפשיים.
 

 לוח זמנים
  18.1.2018-ה יום חמישי

 התכנסות ורישום   16:15
 מתקיים בקבוצות קטנות - של ביון " Sabtitute for Achievement"-בקרובה  הקריא  17:00
 הפסקה  18:00
 משתתפיםה מליאה של כללמתקיים ב - חני בירןיה: הובלת ההנח -מטריצת חלימה חברתית   18:15
 הפסקה   19:30
 עבודה אישית דרך החלומות והדהוד בקבוצות קטנות.  19:40
  הפסקה  21:00
 וםכמליאת סי  21:10
 סיום   21:40

   
  1.201891.-ה ישישיום 

 התכנסות ורישום  8:15
 משתתפים ה מליאה של כללמתקיים ב - חני בירןה: הובלת ההנחי -מטריצת חלימה חברתית   8.30
 הפסקה   9:45

 עבודה אישית דרך החלומות והדהוד בקבוצות קטנות.  10:15
 הפסקה  11:45
  מתקיים בקבוצות קטנות -(המשך)  של ביון " Sabtitute for Achievement"-בקרובה  הקריא  12:15
 הפסקה   13:15
 וםכמליאת סי  13:30
 סיום  14:00

 
  ₪ 100מחיר בוגר מגיד  ₪ 120 מחיר מתמחים ₪ 150מחיר רגיל 

 מספר המקומות מוגבל. יש להירשם במוקד המידע והמכירות של מכון מגיד 
 2000-542-02* או טלפון 3070 טלפון מקוצר magid@magid.org.ilמייל    
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