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 כולוגים בישראלהסתדרות הפסי
 החטיבה לפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית וארגונית

 
 לפסיכולוגיים חברתיים, תעסוקתיים וארגוניים השנתיהכנס 

 1152בפברואר,  51-51, ניר עציון", ניר עציוןמלון "
 

 חברים ומשתתפים יקרים,

 

ניר עציון,  שוב חלפה שנה ואנו שמחות להזמינכם לכנס השנתי שלנו, שיערך גם השנה במלון

 שעם השנים הופך להיות מקום טוב לחזור אליו.

 
קונספטואלי -השנה הכנס עומד בסימן גבולות העיסוק. והעיסוק בנושא זה אינו פילוסופי

דווקא, אלא פרקטי מאוד בימים אלה. דומה כי שאלת הייחוד המקצועי שלנו עולה בתקופה 

ק הפסיכולוגים, המעלה שוב את האחרונה בעוצמות חדשות. אם זה בהקשר לתיקון לחו

פי החוק לעסוק בטיפול, ואם כן באילו תנאים ומהי ההכשרה -השאלה האם אנו רשאים על

 הנדרשת? שאלה זו מרחיבה את גבולות העיסוק שלנו ומציבה לנו אתגרים חדשים.

 
מנגד ישנם איומים על גבולותינו. מאז ומתמיד היו בעלי דיסציפלינות מקצועיות אחרות 

גסו" בעולם היעוץ התעסוקתי והיעוץ הארגוני, חלקם פסיכולוגים מחטיבות אחרות ש"נ

וחלקם גם שאינם פסיכולוגים. לאחרונה לקחנו חלק במאבקם של הפסיכולוגים שעבדו 

שלדאבוננו ולמורת רוחנו פנה לעובדים  –ז ליעוץ תעסוקתי כרבשירות התעסוקה כנגד המ

ל שימוש במבחנים. המאבק טרם הסתיים, ואנו מצפים סוציאליים לביצוע יעוץ תעסוקתי הכול

פי החוק רק פסיכולוגים רשאים להשתמש במבחנים פסיכולוגיים, ובכל -לתיקון והבהרה שעל

 הקשור ביעוץ תעסוקתי רק הפסיכולוגים התעסוקתיים מוסמכים לכך.

 
מה מעבר למאבקים אני בטוחה שאצל כל אחד מאתנו מתחולל מאבק פנימי או לפחות דיל

ושאלה לגבי גבולות העיסוק. האם אימון הוא יעוץ? האם הוא כלי שניתן להשתמש בו כיעוץ? 

 האם אנחנו מאמנים? האם אנחנו יכולים או רוצים לטפל? להשתמש בכלים טיפוליים?

 
כר פורה לחשיבה משותפת,  ישמשהכנס לא ייתן תשובות לכל השאלות הללו, אך נשמח אם 

 נאה מרובה.וכמו בכל שנה לעשייה וה

 

  נשמח לראותכם, 
 חברי ועד החטיבה 

 
 יו"ר החטיבה -אורית בן שאול 

  חנה גורדון
 מיכאלה שנייר

 נטע לוטרמן
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 תכנית הכנס
 

  151..52 –שי יום שלי

 .התכנסות והרשמה, קבלת חדרים 56:11 – 54:11

 קפה ועוגה 56:21 – 56:51

 סדנאות 59:11 – 56:21

 ארוחת ערב 11:11 – 59:11

 פתיחת הכנס 11:21 – 15:11

 .MOREלהשיג  .M.O.R.Eגדי ברייר: מרחבי מציאות, להיות  :הרצאת אורח

מרחבי המציאות )פסיכולוגית, סוציאלית ופיזיקאלית( ובמנגנוני הניהול ההרצאה תעסוק ב

 M.O.R.E. (MASTER OF REALITY.)פי גישת -המיטביים שלהם, על

 ב המסורת, יין ופיצוחיםובי, כמיטבל התכנסות חברתית  11:21

 
 152..52 –יום רביעי 

 ארוחת בוקר 19:11 – 17:21

 סדנאות  52:11 – 19:11

 ארוחת צהריים 54:21 – 52:11

 הרומן המורכב שלי עם  –רביעי בערב  :בנושא ת יעל הדיהמפגש עם הסופר מנחת צהריים: 56:21 – 51:11

  הפסיכולוגיה.

 קפה ועוגה 57:11 – 56:21

 סדנאות  59:21 – 57:11

 ארוחת ערב 11:21 – 59:21

 .מופע )פרטים בהמשך( –ערב חברתי   15:11

 !למופעלרגל יום האהבה המשתתפים מוזמנים להביא את בני/בנות זוגם   

 
 154..52יום חמישי 

 ארוחת בוקר 19:11 – 17:21

 סדנאות  52:11 – 19:11

 ארוחת צהריים 54:21 – 52:11

 הפסקה 56:51 – 54:21

 קפה ועוגה 56:21 – 56:51

 סדנאות  59:21 – 56:21

 ארוחת ערב 11:21 – 59:21

 .וגם פסיכולוגים שאינם חבריםחברי הפ"י  מוזמנים .הפ"י יאסיפת חבר 15:21 – 11:21

 , פרטים בעמוד הבא.יורם שליאר :רוקדים סרטים" חיבור של אהבות"  15:21

 .מסיבת ריקודים                        

 לערב זה מוזמנים בני/בנות זוג.גם   

 

   151..52יום שישי 

 ארוחת בוקר  19:21 – 17:21

 פינוי חדרים   19:21עד 

 תסדנאו 51:11 – 19:21

 ארוחת צהריים  51:11
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 :יום ג' בערב –הרצאת פתיחת הכנס 

 

 "MOREלהשיג   M.O.R.Eלהיות -"מרחבי מציאות 

M.O.R.E (MASTERS OF REALITYהיא גישה תי )ייעוצית, שפותחה  / אורטית ויישומית
על בסיס לימוד מתמשך של מנהלים ואנשי עסקים בישראל ובעולם שמשיגים רמה גבוהה 

עם לימוד  ומשמעותית של הישגים יוצאי דופן גם בחייהם המקצועיים וגם בחייהם האישיים
רמה יג מקביל של דרך פעילותן של הנהלות ארגונים, עסקיים וציבוריים המצליחים להש

רותיים ו/או פיננסיים עם מתן ערך משמעותי לכלל בעלי יש -גבוהה של הישגים מקצועיים
 העניין )לקוחות, עובדים, ספקים גורמים בקהילה וכו'(.

למידה מתמדת  -המכנה המשותף של כל אלה הוא רמה גבוהה של "ניהול מרחבי המציאות"
בהתאם למטרותיהם ושאיפות  שלהם, יכולת להתחבר אליהם ויכולת לשנותם ולעצבם

 ליבם.

ההרצאה תדון במושג "מרחבי המציאות" )המציאות הפסיכולוגית, המציאות הסוציולוגית 
והמציאות הפיסיקאלית( ובמנגנוני הניהול המיטביים שלהם. במהלך ההרצאה תינתנה 

 דוגמאות לשיטות ייעוץ אישי וארגוני המבוססות על גישה זו.

הוא פסיכולוג ויועץ ארגוני, הבעלים והמנכ"ל של חברת הייעוץ יהב מפתח הגישה  גדי ברייר
 שנות עבודה ייעוצית בישראל ובעולם. 22ובעל ניסיון של 

 , ממשלות בעולם ומשרדי ממשלה בארץ ובחו"ל.UNICEF ,NATO -ייעץ בעבר ל

 
 
 

 
 :יום ה' בערב

 
 

 "רוקדים סרטים"
 חיבור של אהבות

 
 ים וריקודי כל הזמנים, בקולנועמסע קולנועי: ריקודים סלוני

 
 יורם שליאר פסיכולוג ויועץ ארגוני מנחה:

 
 -לאוהבים ריקודים סלוניים, לאוהבים קולנוע וגם לאלה שרק אוהבים לצפות בריקודים 

 אירוע יוצא דופן, המשלב מוזיקה, מחול וקולנוע.
 

סאורה ביצירת המופת ולרקדניו של קארלוס  "ניחוח אישה"פאצ'ינו ב-נתוודע ל"טנגו" עם אל
. נתחבר ל"וואלס" ו"פאסו דובלה" ו"צ'ה צ'ה צ'ה" עם סרטו יוצא הדופן ועטור "טנגו" -שלו 

. נתרגש עם "סלואו" ו"רוק אנד רול" עם ג'ון טראבולטה "הנשף" -הפרסים של אטורה סקולה 
"ריקוד גריי ב , "ממבו" ו"דיסקו" עם פטריק סוויזי וג'ניפר"גריז"ואוליביה ניוטון ג'ון בסרט 

 ועוד ועוד...."תהילה" יורק בסרט -, "ראפ" עם תלמידי תיכון לאומניות הבמה בניומושחת"
 

 נצפה, נשוחח, נרקוד וגם נלמד.



 

 

5 

5 

 רשימת הסדנאות
 

 לפי סדר א"ב של שמות המנחים
 
 

סדנה חווייתית לצמיחה אישית בתוך מרחב קבוצתי, בגישה המשלבת בין האנליזה . 5
 דרמטית-וקס לבין פעולה פסיכוהקבוצתית של פ

 
פסיכיאטר, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות, מנהל "מרכז אביב",  – ד"ר גיא אור מנחה:

 מתמחה במכון הפסיכואנליטי בירושלים, עסק בבימוי תיאטרון.  
 

התפתחות העצמי, על פי תפישתו של פוקס, אבי האנליזה הקבוצתית,  על הסדנה:
שכלול יכולת הקומוניקציה בקבוצה. הוא אומר כך: ככל שאתה  , נבנית על ידיהאינדיבידואל

 יותר עצמך. כך אתה  ,מחובר לאחרים
 

על כן, בהתייחס לדילמה שבין הביטוי האישי והתהליכים הקבוצתיים והארגוניים, מתווה 
 פוקס דרך למקסימום ביטוי אישי בתוך מקסימום תנועה משותפת. 

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

 

 Role Analysis -קוגניטיבי במודל ה-אימון התנהגותי –האדם כתבנית נוף ילדותו  .1
 

לפיתוח האיגוד הישראלי  -, פסיכולוג ויועץ ארגוני בכיר. חבר באיפ"א המנחה: רפי אורן
ארגוני. מנהל התוכניות לאימון התנהגותי ולהנחיית קבוצות ביחידה ללימודי המשך 
באוניברסיטת חיפה. מתמחה באימון עסקי, בהנחיית קבוצות ובפיתוח מנהיגות מערכתית. 
בעבר ראש ענף פסיכולוגיה בחיל הים. כיום, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, החוקר את 

 נטגרציה שבין משפחה וקריירה בעידן הפוסט מודרני.המורכבות באיזונים ובאי
 

( מזמינה את המשתתפים בה coachingהגישה הקוגניטיבית באימון פסיכולוגי )על הסדנה: 
 לבחון ולעצב מחדש את אופן החשיבה המקצועי שלהם. 

מקצועית באמצעות תהליך של -הסדנה מיועדת לאלו המעוניינים לפתח מודעות עצמית
 אישי בתווך קבוצתי.  -ותיאימון התנהג

 
פיתוח המודעות המקצועית יעשה דרך חשיפה של האמונות, התפישות והערכים המנחים 

חוסמות, האמונות וה אותנו בעולם העבודה. המטרה היא לברר מהם החסמים הרגשיים
 Role-המודל ינו. וזאת באמצעות עקרונות המבוססים על בתבנית נוף ילדות יםהנעוצ

analysis ,שלנו, במעגלי החיים השונים. תפקידעיקרו ניתוח של חוויות הש  
 

הבחירות על רגשי ו -בתהליך העבודה, נקיים התבוננות ישירה על התפקוד ההתנהגותי
ההתנהגותיות שלנו במעגל העבודה, דרך חשיפה של ההשערות הסמויות, באמצעות 

ואחראי לפעולותיו ועד עד כמה האדם עושה את התפקיד " כל זאת במטרה להבין .הקבוצה
  .בו" כמה התפקיד מעצב את התנהגותו

זו רמה . בbeing -רמת ההוויה ה ,: הראשונהשל שיח והתבוננות שתי רמותבסדנה ניגע ב
מאפייני האישיות שלנו וביניהם תפישות עולם, צרכים מניעים פנימית עם התבוננות  נקיים

אירועים של דילמה תרגל , נdoing -ה ברמה השנייה . וערכים המנחים אותנו בחיים
 אותם בחרנו לקבל. על ההחלטות מחברי הקבוצה, קבל משוב מקצועית, ונ

 
חווייתית בקבוצה קטנה, והיא מורכבת מלמידה של מודל מעשי  -זוהי סדנה התנסותית

לאימון  בגישה התנהגותית, יחד עם תרגול חוויה של דילמה בקבלת החלטות על פרשת 
   דרכים אישית.
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 IFS (Internal -מבנה הנפש, האישיות וניהול החיים לפי גישת ה –ה"מפה הפנימית" . 2

Family Systems) 
 

סיון רב שנים בארה"ב י, פסיכותרפיסטית בעלת נMSW ,עינת אבני ברונסטין המנחה:

מוסמכת, מייסדת שותפה עם ד"ר אסנת ארבל את "המכון הישראלי  IFSובישראל, מדריכת 

רת ומנחה סדנאות, השתלמויות וקבוצות, מלמדת טיפול זוגי ומשפחתי בביה"ס ", יוצIFS -ל
 לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

 

הוא מודל התפתחותי, טיפולי וחדשני, הצובר מאמינים רבים  IFS -מודל ה על הסדנה:
בארה"ב ובעולם ובארבע השנים האחרונות מרחיב את מעגליו גם בישראל. המודל מתאים 
לשימוש בכל הרכב אנושי, טיפולי וייעוצי ומאפשר העצמה וצמיחה למטפל ולמטופל, ליועץ 

 ולנועץ כאחד. 
 
יוצר "מפה" ייחודית של עולמו הפנימי של כל אדם, מפה המסבירה את מבנה  IFS -ה

אישיותו ואת התנהלותו בחיים. המודל מציע התבוננות עמוקה בהתהוות התכונות, 
צבות אותנו ובהבנת הבחירות שאנחנו עושים. מתוך הבנת הקשיים בהשפעות השונות המע

ומקורותיהם נחשפים כוחות הנפש והגרעין הפנימי, האותנטי והייחודי לכל אדם, המאפשר 
 מנהיגות פנימית מתאימה ומיטיבה.

 
ותתמקד בעבודה חווייתית, אישית וקבוצתית, של  IFS -הסדנה תכלול הכרות עם מודל ה

ך הבנת המפה הפנימית שלהם, התבוננות בבחירות השונות שעשו ועושים המשתתפים לצור
, ותאפשר יצירת )בחירות מקצועיות, תעסוקתיות, זוגיות, אישיות, וכו'(באופן יומיומי, 

 חיבור מוחשי אל הכוחות המצויים באותו גרעין פנימי ואישי.
 

 "לשם מה אני קיים? עצמי כארגון -לצול השכמה סדנת: "צ. 4
 

מדריך, מנכ"ל "רוביקון" )חברה לייעוץ ארגוני ופיתוח -פסיכולוג קליני ,אבנר הכהן חה:המנ
קולג', לימודי דוקטורט -יוניון-העברית ובהיברו-קבוצות, מרצה באוניברסיטה-מנהיגות(, מנחה

 אילן.       -ב"פסיכואנליזה ופרשנות" באוניברסיטת בר
 

 כולו לעצמו.-"שום אדם איננו אי, כל
 הוא חלק מיבשת, חלק מהכל... כל אדם

 לכן, לעולם אל תשאל 'למי צילצלו הפעמונים',
 הם מצלצלים לך".

 (5329, ג'ון דון, Meditation XVII)מתוך: 

 

פעמים רבות, בכניסה לארגונים, אנו מציעים ללקוח לברר את "סיבת קיומו ]של  הסדנה:על 
של הארגון. על המובחנות שלו  הארגון[ בעולם": לשאול על הייעוד, החזון והאסטרטגיה

ממתחריו, על היעדים, החלומות והצרכים. על התרבות הארגונית שלו. אחת מההנחות 
הסמויות בגישה זו היא שהארגון הינו "שלם", ישות, אורגניזם. בסדנה זו, נחיל את השאלות 

ליטיים על עצמנו, כיחידים. בעזרת מודלים פסיכואנ  -האסטרטגיות שאנו מציעים לנועצנו 
מחד ובעזרת טכניקות התערבות ארגוניות מאידך, נחיל את תהליך הבירור האסטרטגי שאנו 

 מציעים לאחרים, עלינו.
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 דרכון יצירתי –גבולות ומעברי גבולות  .1
  

מומחית בתחום למידה ניהולית ומשלבת אומנויות ויצירה . M.A. M.Edיעל הכהן  המנחה:
 ים מזה עשרים שנה.בסדנאות למנהלים וצוותים בכיר

 
תעסוק ביצירה כדרך לבדוק גבולות בתחומי החיים האישיים הסדנה  :ההסדנעל 

גבולות הם תמיד מקום שיש בו אפשרות להתבונן, ללמוד, לחקור ולגלות.  והמקצועיים.
הפעם נחקור איפה גבולות מרגיעים ומחזקים, ואיפה הם מקשים וחוסמים. מתי הגדרה 

 ומתי שטחים אפורים וערפילים מסייעים יותר. ה,ברורה עושה סדר ומקל
 

הלמידה תהיה חווייתית דרך התנסויות בתחומי יצירה שונים כגון ציור, תנועה, אלתור 
דרך היצירה נוכל לטייל באזורי נוחות וגם לצאת מהם קצת. המפגש ידגיש  בדרמה וכתיבה.

את נלמד מהחוויה דרך את החוויה שביצירה כיצירה, לעומת היצירה כטרפיה. יחד עם ז
 איסופים אישיים וקבוצתיים לאורך הסדנא.

  
אין צורך בידע מוקדם. יש צורך בסקרנות, במוכנות ללמידה לגמרי אחרת, התנסויות בדרכים 

 מוכרות מזווית חדשה והתנסויות בדרכים לא מוכרות.
  

 חשוב לבוא בבגדים מאוד נוחים.
 

 

 ממנגינה אישית לסימפוניה קבוצתית .6
 

פסיכולוג קליני בכיר, מנהל השרות הפסיכולוגי בטכניון )לשעבר(,  ,עודד הנדלמנחה: 
 .אנליטיקאי קבוצתי

 
האזנה לקטעי מוזיקה שיבחרו על ידי המשתתפים  החווייתית נשלב הבסדנ על הסדנה:

למשמיע והן לחברי הקבוצה. המוזיקה מאפשרת מפגש עם  ועיבוד מילולי של משמעותם הן
, לעיתים מלא סתירות וקונפליקטים: עם המודחק והסוער, עם המרגש והמרגיע. עולם פנימי

עם הזיכרונות  יכולה אף לעזור לנו להתוודע לחלק היצירתי והחי שבתוכנו, כמו גם המוזיקה
למטפלים האמונים על מפגש ורבלי יתאפשר להיות במגע עם עולם פנימי והגעגועים. 

 באמצעי אחר תוך סימון של חלקים לא מודעים אישיים וקבוצתיים.
 

 (.C.Dהמשתתפים המעוניינים מתבקשים להביא קטע מוזיקלי נבחר על גבי תקליטור )
 
 



 

 

8 

8 

 קינאה, צרות עין ותחרות במרחב שבין טיפול, ייעוץ ואימון. 7
 

, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה משפחתית, זוגית וקבוצתית. MSW, נחה: רבקה הראלמ
אילן ובתחנה לטיפול משפחתי )תל"מ(, חברה -מנחה קבוצות בארגונים, מרצה באונ' בר

 במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, ולומדת בודהיזם ומשלבת הלימוד בעבודתה.
 

קורם באחיזה יתרה בהשתוקקות אובססיבית מ -קינאה וצרות עין, תחרות  על הסדנה:
 ובהצמדה כואבת המכווצת את הלב, את התודעה ואת היד הנדיבה. 

 
  -הקנאה היא סבל גדול ומקור לאיבה... אך גם יכולה להוות את תחילתו של תהליך הריפוי 

 אל החמלה, הנדיבות הפרגון ורוחב הלב.
 

ד מאחורי הרגשות האלו הן ברמה בסדנא ננסה לחקור, להתבונן ולחוות מה זה שעומ
 האישית והן ברמה הקבוצתית וכיצד ניתן לעבוד ב"חוכמה" כאשר רגשות אלו מופיעים.

 
 הסדנא תשלב עקרונות בודהיסטים. 

 

 

 המכנה המשותף במצבי טיפול, יעוץ ואימון  -התערבות . 3
 

ית ותרפיית פסיכולוגית מומחית בכירה בפסיכולוגיה התפתחות מנחה: גליה רבינוביץ',
הגשטלט, בעבר מנהלת תכנית ההשתלמות בגשטלט באוניברסיטת ת"א, ביה"ס לעבודה 

תקינה של תינוקות" בבית הספר ללימודי המשך   סוציאלית ותוכנית השתלמות "התפתחות
 בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א. פרקטיקה פרטית בטיפול והדרכה. 

 
וא המפגש בין שני אנשים , האחד שרוצה שינוי המשותף בין שלושת המצבים ה על הסדנה:

והשני שמתגייס לסייע לו לבצע את השינוי המיוחל. כלי העבודה העיקרי בטיפול כמו בייעוץ 
 ובאימון הוא עצם המפגש.

 
בתהליך שמתרחש בין השניים יש אלמנט של בניית אמון עם דגש על שיתוף במידע, כולל 

ה ומן העבר. במפגש יש ניסיון לבסס את האמת מידע רגשי וקוגניטיבי, מידע מההוו
 שבהעברת המידע ובקונטקט.

 
ההנחה שעומדת מאחורי הרעיון ששלושת המצבים דומים היא שבכל מפגש אנושי האדם 
מביא את כולו: תהליכים מודעים ולא מודעים, מעשים, החלטות, מחשבות ורגשות. הדבר 

התומך / המסייע. ההבדל היחיד בין שלושת  נכון הן לגבי מחפש השינוי והן לגבי המתערב /
 המצבים הוא מתי מחליטים שהושגה המטרה, שהשינוי שהושג הוא מספק. 
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 עבודה עם קולנוע בהנחיה סדנאות ובתהליכים ממוקדי נושא -קסם הקולנוע" " .9
 

וגי מ.א. מנהל השירות הפסיכולפסיכולוג חינוכי מומחה ויועץ ארגוני,  ,יורם שליאר :מנחה
"מכון שליאר" לפסיכולוגיה ולייעוץ ארגוני בשילוב  מבואות החרמון. בעלים ומנהל של

 . קולנוע, מתמחה בשילוב קולנוע בתהליכים ארגוניים, בחינוך, בסדנאות ובטיפול
  

הקולנוע הוא כלי רב עוצמה מבחינה רגשית. הוא מאפשר לנו להזדהות עם על הסדנה: 
הוא מאפשר לנו להתחבר לתמות שונות, למקומות, לתקופה, העלילה ועם הגיבורים, 

לזיכרונות, לחלומות, למשאלות, לכאבים. בחירה קולעת ושימוש נכון בסרט קולנוע יוצרים 
מצד אחד "הרחקה מגוננת", המאפשרת לגעת בנושאים טעונים ובמקומות פגועים ומצד שני 

ומשמעותי בקשיים וכאבים יוצרים "התחברות רגשית" חזקה המאפשרת טיפול מעמיק 
אישיים וארגוניים כאחד. סרט קולנוע יכול גם להוות מקור השראה, ליצור תובנות עמוקות 
ולשמש מודל חיובי לחיקוי, ללמידה ולצמיחה. החוויה הקולנועית מסייעת ביישום אפקטיבי 

נוי של התכנים וגיבוש ההבנות ברמת הפרט ומגבירה את הסיכויים ליצירה והובלה של שי
 תודעה, שינוי תפיסה ושינוי התנהגות.

במהלך הסדנה נצפה בקולנוע, נתחבר אליו דרך החוויה האישית והמקצועית שלנו, נלמד 

ולתהליכי  (TCI)כיצד לרתום ולהתאים סרטי קולנוע עלילתי לסדנאות ממוקדות נושא 
 הכשרה והתערבות בארגון. 

 הם אוהבים את עיסוקם המקצועי.הסדנה מיועדת לאלה שאוהבים קולנוע לא פחות מש
גבולות העיסוק של הפסיכולוג " :התכנים הקולנועיים ינסו להתכתב עם נושא הכנס

של ומקומו תפקידו נושא נוסף: וגם עם " התעסוקתי, במרחב שבין טיפול, יעוץ ואימון
 .גלובאליים יםכלכליוחוסר יציבות משבר ואולי אף בליבם של  םעל סיפ ,הפסיכולוג בארגון

 :: יודגש כיותשובות חהערכמה 

 תית לשימוש בקולנועיסדנת למידה חווי זוהי .5
 אך גם לא בסדנה דינאמית  בסדנת צפייה בקולנועמדובר  אין  .1
   אבל צוחקים הרבה –בוכים )אם בכלל( רק מהסרטים  .2

 הוזהרתם ראו .4
 

 מהו טיפול .51
 

פסיכולוגי, מנחה קבוצות, פסיכולוג, כותב ומצלם. מנהל שרות  -המנחה: ד"ר צביקה תורן 
מלמד במוסדות אקדמיים וכנסים מקצועיים, קליניקה פרטית, בעל האתר "פסיכולוגיה 

 וצילום".

  
מהו טיפול. טיפול הוא תהליך שמטרתו להתפתח, להשתבח. להרחיב גבולות  על הסדנה:

ה ורגשות, לעשות מה שלא העזנו לנסות. דרך מגע עם חלקים פנימיים. דרך שינוי המפ
 הפנימית.

בסדנה יחקרו המשתתפים, בעזרת חבריהם לקבוצה, אמצעים המסייעים להם להכיר, לגעת, 
מפגש עם אחרים. אפשר גם ליצור יצירות  -לדעת, ולהתפתח. הדרך הטובה למגע עם עצמי

דיוקן  -לצלם. למשל -לכתוב שיר. או סיפור. למשל -שיש בהן ביטוי לחלקים פנימיים. למשל
 עת, לדעת, ולהתפתח.גצוג חיצוני לחלק פנימי. וכך ליי עצמי. הכל זה

הסדנה תהיה מורכבת התנסות ולמידה תיאורטית להעשרת "ארגז הכלים" והאישיות. 
, טיפול קבוצתי, טיפול באמנות, בגשטלטפסיכולוגית העצמי, טיפול  -הבסיסים התיאורטיים

תאם ליצירה הקבוצתית תרפיה. מאמרים יחולקו במהלך הסדנה, בה-ביבליותרפיה ופוטו
 שניצור במשותף.
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 אירוח והרשמה
 

 מלון ניר עציון - אירוח

 

ארוחות ביום, קפה ועוגה  2 האירוח  במלון "ניר עציון", הוא על בסיס פנסיון מלא הכולל

 אחה"צ, קפה ומיץ רץ במהלך הסדנאות.

 מלון ניר עציון ממוקם במושב שיתופי דתי ניר עציון ליד עין הוד.

 ezion.co.il-www.nirמלון: אתר ה

 

ק"מ צפונית לתל אביב.  71 -וק"מ דרומית לחיפה  53 -דרכי הגעה: מלון ניר עציון ממוקם כ

מס'  אביב תל-ישן חיפההפונים במחלף עתלית לכביש המתחבר לכביש  1מכביש החוף מס' 

, נוסעים כק"מ אחד ופונים בפנייה הראשונה שמאלה בצומת הראשונה פונים ימינה .4

 .ק"מ 1.1 -עוברים את כפר האומנים עין הוד( כ) לכביש העולה למלון

   

 

 : שירותי המלון
 

, הטלוויזי  חדר אמבטיה מרווח, מיזוג אוויר, טלפון,החדרים לאורחי המלון כוללים:  -חדרים

 .ה חמה וכספתימייבש שיער, ערכת שתי
 

 לובי, ומרפסת חיצונית המשקיפה לנוף מסעדה,
 

חצי אולימפית מקורה ומחוממת )שעות פתיחה מוגבלות, הפרדה לנשים  בריכה שחיה
 וגברים(.

 
 שעות פתיחה יפורסמו במקום. -חדרי טיפולים, מכון כושר, סאונה יבשה

 
 : ניתן לסייר בעין הוד בגלריות השונות בהתאם לשעות הנוחות,אתרים בסביבה הקרובה

 כרון יעקב, יקבי יין בסביבה ועוד. יהכפר הערבי עין חוד, ז
 

 במושב יש גם פינת חי גדולה פתוחה לביקורים לאורחי המלון. 
 

http://www.nir-ezion.co.il/
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 ארגון והרשמה
 

 
ילוו את המשתתפים לאורך הכנס ויהיו  ה". נציגיעוז הפקות"חברת הכנס אורגן השנה ע"י 

 זמינים לכל שאלה שתתעורר במקום.
 
 

 עלות הסמינר
 

  5,621 -  1151לחברי הפ"י )מומחים(  ששילמו דמי חבר לשנת  ₪ 

 "5,121 -    ילמתמחים בפועל בחטיבה, חברי הפ  ₪ 
 בחדר 2על בסיס המחיר למתמחים      

 1,121 -    שאינם חברי הפ"י    למשתתפים  ₪ 

 5,321 -                   שאינם חברי הפ"י למתמחים בפועל   ₪                                             
 בחדר  2המחיר למתמחים על בסיס 

 111  -        תוספת לחדר יחיד  ₪ 
 

 פריסת תשלומים
 

 :למשלמים בהמחאות
 

 תשלומים; נא לא לחרוג מהתאריכים הנקובים: 2 -ניתן לשלם באמצעות שיקים ב
 

 מתמחים חברי הפ"י חברי  הפ"י תאריך
 בחדר( 2)

 הפ"ימתמחים שאינם חברי 
 בחדר( 2)

 אחרים

11.51.51 141 151 651 671 

11.15.52 141 151 651 631 

51.11.52 111 151 651 631 

 1,121 5,321 5,121 5,621 סה"כ

תוספת 
 ליחיד בחדר

להוסיף   111
 לתשלום האחרון

  111 

 
 ולשלוח לפי הכתובת: ," למוטב בלבדעוז הפקותאת ההמחאות יש לכתוב לפקודת "

 .91351מושב בית זית, ד.נ הרי יהודה  51423ת.ד. 
 

 :למשלמים בכרטיס אשראי
 

 פי הנוהל הבא:-ניתן לשלם בתשלומים על

  שלושה תשלומים  11.51.51נרשמים עד 

  שני תשלומים  19.5.52נרשמים עד 

 תשלום אחד 21.5.52 -נרשמים החל מ 

 
 .1.1% הערה: התשלום באשראי כרוך בעמלה של
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 ביטול הרשמה 
 

 דמי רישום.₪  511לפני הכנס, יוחזר כספם בניכוי  יום 51טלים הרשמתם עד למב
 מהתשלום לכנס. %11לפני הכנס יוחזרו  יום 54-מ

 אין החזר כספי. –לתחילת הכנס  שעות 43-פחות מ
 

 אפשרויות הרשמה
 
  :הרשמה אינטרנטית .5

כאן: ניתן להירשם באמצעות טופס רישום אינטרנטי. לכניסה לטופס הרישום לחץ 

https://forms.pwizard.com/oz2013/index.asp?f=2102fa. 
 ניתן גם להעתיק קישור זה לשורת הכתובת ולהיכנס ישירות דרך האינטרנט. :הערה

 

 : הרשמה בפקס .1
למשרדי "עוז  ולהעבירו בפקס ,יש למלא את טופס ההרשמה הנמצא בסוף החוברת

ופס ההרשמה ולשלוח אותו ט ניתן גם לסרוק את .171-1491111הפקות" בפקס מספר 

 pro.co.il-info@oz -ל בדוא"ל
 

 :הערות לרישום לכנס
 

במידה ולא יתאפשר שיבוץ לאחת  סדנאות בסדר עדיפות יורד. 2בטופס ההרשמה יש לציין 
 מעדיפויות אלה יעשה תיאום ישירות עם המבקש/ת.

. ההרשמה לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום 551..52ם הוא: מועד אחרון לקבלת הטפסי
 פנוי.

חברי הפ"י תינתן עדיפות בשיבוץ ל .לתשומת לבכם, מספר המקומות בסדנאות מוגבל
 , ולמקדימים להירשם.ולפסיכולוגים חברי החטיבה

 של נרשמים. ימינימאלקיום כל סדנה מותנה במספר 
 

 
 מידע נוסף 

 

עוז "לארגון, הרשמה ותשלום עבור הכנס, ניתן לפנות לבכל הנושאים הקשורים  .5
 " באופנים הבאים:הפקות

 171-1491116פקס:  171-1491111  -ירון טלפון: 

 91351מושב בית זית, ד.נ הרי יהודה  51423ת.ד. כתובת: 

 pro.co.il-info@oz דוא"ל:

 

ניתן לשלם ( למתמחים₪  121למומחים,  ₪ 461) 1151לשנת  דמי החבר להפ"י .1
 הכתובת:  בהמחאה נפרדת לפקודת הפ"י לפי

  11526מיקוד  ,רמת גן, 2265 ד.ת.הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 
 . 12-1129292 ;12-1129334 או באמצעות כרטיס אשראי בטלפונים:

 
 

https://forms.pwizard.com/oz2013/index.asp?f=2102fa
https://forms.pwizard.com/oz2013/index.asp?f=2102fa
mailto:info@oz-pro.co.il
mailto:info@oz-pro.co.il
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 : ניתן לפנות לחברי הוועדשאלות ובקשות לשיבוצים וסדנאות ל .2

 111-1451115    -אורית
 111-6191119  -כאלהמי

 114-6231255       -חנה
 111-7113663    -נטע 

 vaadpsy@gmail.comאו בדוא"ל: 

 

 " הינו ספק מורשה של משרד הבטחון. משתתפים בכנס המגיעים מהצבא  עוז הפקות" .4

   לצורך הסדרת התשלום וההתחייבות  171-1491111  -ירון  עם מתבקשים ליצור קשר      
 הכספית.       

 pro.co.il-info@oz -ניתן לפנות גם בדוא"ל  

 

זכאים להשתתפות בעלות הסמינר. טפסים ניתן להוריד מהאתר של  בקרן ידעחברים  .1
 הסתדרות האקדמאים של המח"ר. 

 

mailto:vaadpsy@gmail.com
mailto:info@oz-pro.co.il


 

 

04 

04 

 טופס הרשמה לסמינר הארצי השנתי של הפסיכולוגים
 התעסוקתיים, החברתיים והארגוניים

 
 51/11/52  -  51/11/52ניר עציון   , "ניר עציון" מלון

 

 
  לכבוד

 עוז הפקות""
 91351מושב בית זית, ד.נ הרי יהודה  51423ת.ד. 
 171-1491116 -פקס 

 
 

 _________________________שם פרטי: ________________________שם משפחה : ______

 ______________________________ מיקוד ____________________________כתובת ____

 _______________________________________________________טל. נייד  ___________

 _________________________________________________________דוא"ל:__________

 _____________________________________________________השכלה רלוונטית:______

 ______________________________________________________מקום עבודה: ________

 _______________________________________________________תפקיד: ___________

 

 כן           לא          :       חבר הפ"י    נקבה          זכר            

                              לא   כן                     :    פסיכולוג תעסוקתי / ארגוני / חברתי

 

 

 .ותק בתחום : ____ שנים          אחר          מתמחה         מומחה          מדריך           מעמד:  

 

 הסדנה( מספראני מעוניין/ת בסדנאות )רשום/י את 

 ____ _______ג. __________ ________ ב. ________________________  א. ____________

 

 _____________________  לאחר תיאום והסכמה הדדית אני מעוניין/ת להתגורר בחדר עם:

 

 מומחים חברי הפ"י -₪  5,621המחאות על סך כולל של   2מצ"ב             * 

  שאינם חברי הפ"יאחרים  -₪  1,121המחאות על סך כולל של   2מצ"ב             * 

 חברי הפ"יבפועל מתמחים  -₪  5,121המחאות על סך כולל של   2מצ"ב             * 

 הפ"י מתמחים שאינם חברי -₪  5,321  המחאות על סך כולל של 2מצ"ב             * 

 ₪  111תוספת לחדר יחיד             * 
 

 

 . 55 פירוט תאריכי ההמחאות נמצא בעמוד למוטב בלבד." עוז הפקות"הצ'קים הנ"ל לפקודת  
 

 

 :תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 

 מספר הכרטיס __________________________________
 תוקף הכרטיס ______ / ______

 ת.ז. בעל הכרטיס _____________________ _____שם בעל הכרטיס _________________
 
 

 הנני מאשר כי קראתי את נספח ההרשמה בחוברת הכנס, והנני מסכים לכל תנאי ההרשמה  
 והביטולים המצוינים בו.

לחלופין ניתן 
לשלם באשראי 

באינטרנט או 
 בטלפון.


