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  סדנת כתיבה לפסיכולוגי�

  

  

  ,חברי� יקרי�

  .חלק מפעילות ועד החטיבה אנו עושי� מאמ� ליצור סדנאות וקבוצות למידה בנושאי� שוני�

  .לבקשת רבי� מכ� אנו שמחי� להציע סדנת כתיבה שתוכל לאפשר ג� מפגשי� המשכיי�

  

  ,בברכה

  ר"יו, שאול�אורית ב�

  ועד החטיבה

  

  

  

  על הסדנה

  

  כתיבה ומאגרי הנפש

שיטה שבה ה� קוד או לַ אי� בידינו המפתח לַ , וג� א� כ�, אינ� מסודרי� תבניות תבניות חיי הנפש

, מתגבשי� ומתפרקי�, מחליפי� ומשני� צורות, סביר יותר להניח שה� נעי� במעגלי�. מסודרי�

  . וחלק נסתר, ו ולהכרתנוחלק מכל זה גלוי לעינינ; בוני� תבניות ותבניות סותרות, מגיחי� ונעלמי�

  

למצוא ש� , הכתיבה מפלסת דר! לפגוש פינות במרחבי הנפש, בדומה לעבודה הטיפולית והייעוצית

מגדירי� את עצמנו , בדר! זו אנחנו מגדירי� את התוכ� הרגשי שלנו. גילויי� ולהעניק משמעויות

  . ומארגני� את העול� סביבנו

, דמות ותוכ�, מה� יוצרי� מבנה, באמצעות הכתיבה פוגשי� ומגלי� חומרי� מפתיעי� ומוכרי�

  . שמקבלי� משמעויות ומהווי� צירי� וערוצי תקשורת בדיבור ובכתב

  

  הסדנה

  . שילוב כתיבה אישית ע� מבט ודגשי� לקשר הייעוצי טיפולי ולהתפתחות המקצועית של הפסיכולוג

בהעברת מסרי� ובהנעת , רות ע� רגישויות הקשבה וע� ביטויי� לדיוק בהבעהמפגש והכ –דר! הכתיבה 

  . הנאת הכתיבה והיצירה אישית –ובראש ובראשונה . השיחה הייעוצית

  



 

  פעילויות 

  , האזנה לטקסטי� של המשתתפי�, קריאת טקסטי� אישיי�, התנסויות בכתיבה

דיו� במוטיבי� בולטי� בכתיבה , ירות ספרותיותעיו� ביצ, תרגול אופני כתיבה שוני�, מת� משוב וביקורת

מפגש ע� חסמי� וניצול� , מפגש ע� מקורות אישיי�, הכרת עצמי הכותב, עריכת טקסטי�, יצירתית

  . להמש! ההבעה

  

  מנחה

  ר'שבתאי מג

' מרצה באונ. מנחה כותבי�, מנחה קבוצות. קליניקה פרטית. משורר. תעסוקתי מומחה�פסיכולוג ייעוצי

  . לייעו� ארגוני. א.בתכנית מ איל��בר

  

  

  פרטי�

  

  :  בתאריכי�שני מפגשי� , שעות 10סדנה מרוכזת בת 

  14:30 – 09:30: בשעות',  יו� ו, 5.9.2014

  21:00 – 16:00בשעות  , יו� חמישי, 11.9.2014  � ו

  

  )מתח� הבורסה(ג� �רמת 42מנח� בגי� ' שד, י"במשרדי הפהסדנה תתקיי� 

  

� י"למשתת. שאינו חבר הפ. מ"מעכולל /  420–לשני ימי הסדנה י "חבר הפ עלות למשתת. 500 /.  

  

 .אחת לשבועיי�, פגישות נוספות 10או  8 הסדנה יכולה להוות פתיח לסדנת המש! שתתקיי� במש! 

  .לסדנת ההמש! יוכלו להצטר. ג� משתתפי� חדשי�

  

: י "למשרדי הפ, י"ק לפקודת הפ'במשלוח צאו   03-5239393: 'באמצעות כרטיס אשראי בטלההרשמה 

  .כתובת וטלפו� נייד, תו! ציו� ש�, 52361רמת ג� , 3361ד "ת

  

�ל ל"או בדוא 03-5239393י בטלפו� "נית� לפנות למזכירות הפבנושא הרשמה בשאלות  

 psycho@zahav.net.il   

 052-6290229. בנה הסדנה נית� לפנות למיכאלה שנייר טלבשאלות הקשורות לתוכ� ומ

 majarsabi@gmail.comל "או בדוא  054�4505470. טל ר'שבתאי מגאו למנחה הסדנה 


