מנחי ומנחות קבוצות יקרי
את מוזמני לקחת חלק בכנס הדרכה מטע העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

דברי שרואי מכא לא רואי מש
כנס הדרכה למנחי ומנחות קבוצות

22.12.13
מכללת ספיר
העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי בשיתו ע עמותת "קולות בנגב" והיחידה ללימודי
חו במכללת ספיר .עורכת השנה כנס הדרכה קבוצתית למנחי קבוצות ממגוו תחומי העשייה,
תו" התייחסות להיבטי בי תרבותיי הבאי לידי ביטוי בקבוצות.
העמותה רואה בהדרכה קבוצתית ) (Supervisionכלי מומל בעבודה שוטפת ובהכשרה
מתקדמת של מנחי קבוצות .ימי הדרכה מטע העמותה מתקיימי ברחבי האר ומהווי
הזדמנות להכיר עמיתי ,ללמוד ולהתנסות בסגנונות הדרכה שוני .לאור הפעילות הענפה
והמרתקת המתקיימת בדרו האר בתחו הקבוצות ,בחרנו לקיי השנה את יו ההדרכה
במערב הנגב.
הנחיית קבוצות ההדרכה בכנס תעשה על ידי מנחי מובילי בתחומ בדרו האר ועל ידי מנחי
העמותה .בקבוצות תינת התייחסות לאתגרי הייחודיי העומדי בפני מנחי של קבוצות
משימה ,קבוצות דיאלוג וקבוצות טיפול.

דודי נת  מנהל הכנס

davnurit@gmail.com

ועדת ההיגוי :שרו לש&זינגר ,עדי רו &לנדאו ,רונית שי וחוה קדוש.
קו-יו"רים :חוה קדוש & ד"ר דניאל ווייסהוט; חברי/ות ועד :ד"ר אריאלה בארי בן ישי ,אריאלה ברזל ,דב הדרי ,יואב לוריא ,רונית שי
מזכירת עמותה :מלכה שלום; רח' בלום  ,8כפר סבא  ,44253טל'  ,077-2151800טלפקס09-7442825 :
אתר ;http://www.isragrouptherapy.org.il :דוא"לisragrouptherapy@gmail.com :

דברי שרואי מכא לא רואי מש
תכנית הכנס
התכנסות והרשמה

08:45 & 09:15

מליאת פתיחה
ברכות
"במערבולת הזהויות"

09:15  10:45

הרצאה בליווי קטעי סרטי ע"י קטי ריבקי
מביה"ס לקולנוע שבמכללת ספיר

קבוצות הדרכה לפי דר ההדרכה
•

פסיכודרמה

•

אומנות

•

גישה דינאמית

11:00 & 12:30

קבוצה גדולה *

12:45 & 14:00

ארוחת צהרי – 14:00&15:00
קבוצות הדרכה לפי סוגי הקבוצות
•

קבוצת משימה & דינאמית **

•

קבוצת דיאלוג

•

קבוצת טיפול

מליאת סיכו

15:00 & 16:30

16:30  17:00

* קבוצה גדולה  :התכנסות של כלל משתתפי הכנס בקבוצה גדולה בהנחיית חוה קדוש ודובי
הדרי .ההשתתפות בקבוצה הגדולה מזמנת מפגש ייחודי ומעורר מחשבה באשר להתמקמות של
היחיד בחברה ,כמו ג של תרבויות שונות במרחב משות.
** קבוצת משימה  דינאמית :בקבוצות אלו ההדרכה עוסקת בקשר בי הדינאמיקה בקבוצה
לבי המשימה החיצונית )קבוצתית ו/או פרטנית( שלשמה היא התכנסה.
קו-יו"רים :חוה קדוש & ד"ר דניאל ווייסהוט; חברי/ות ועד :ד"ר אריאלה בארי בן ישי ,אריאלה ברזל ,דב הדרי ,יואב לוריא ,רונית שי
מזכירת עמותה :מלכה שלום; רח' בלום  ,8כפר סבא  ,44253טל'  ,077-2151800טלפקס09-7442825 :
אתר ;http://www.isragrouptherapy.org.il :דוא"לisragrouptherapy@gmail.com :

בי מנחי קבוצות הדרכה*
עטה זיו
דר' אריאלה בארי ב &ישי
דובי הדרי
חוה קדוש
דר' טל שוור
יוסי רחמי
מרל מאור
עדי לנדאו& רו
רונית שי
שרו לש&זינגר
* ייתכנו שינויי בהרכב המנחי

לבחירה בקבוצות הדרכה לפי דר הדרכה סמ על פי סדר עדיפויות:
פסיכודרמה
אומנות
דינאמי

לבחירת קבוצת הדרכה לפי סוגי הקבוצות סמ על פי סדר עדיפויות:
קבוצת משימה & דינאמית
קבוצת דיאלוג
קבוצת טיפול

קו-יו"רים :חוה קדוש & ד"ר דניאל ווייסהוט; חברי/ות ועד :ד"ר אריאלה בארי בן ישי ,אריאלה ברזל ,דב הדרי ,יואב לוריא ,רונית שי
מזכירת עמותה :מלכה שלום; רח' בלום  ,8כפר סבא  ,44253טל'  ,077-2151800טלפקס09-7442825 :
אתר ;http://www.isragrouptherapy.org.il :דוא"לisragrouptherapy@gmail.com :

הרשמה לכנס

חבר/ת עמותה *
סטודנט ,גמלאי
לא חבר/ת עמותה

הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת או

)עד (10.12.13

הרשמה ביו הכנס

. 100

. 120

. 120

. 150

* העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי נותנת מלגות השתתפות בפעילויותיה

להרשמה לכנס ,לקבלת מלגה ולהצטרפות כחבר/ת עמותה )זוהי הזדמנות מצוינת להצטר כחבר
לעמותה ולקבל הנחות ומידע שוט על כנסי וימי עיו (:
נית לפנות למזכירת העמותה :הגב' מלכה שלו  isragrouptherapy@gmail.comרחוב בלו 8
כפר סבא0527442121 ,
נית לשל ישירות דר" אתר העמותהhttp://www.isragrouptherapy.org.il/ :

קו-יו"רים :חוה קדוש & ד"ר דניאל ווייסהוט; חברי/ות ועד :ד"ר אריאלה בארי בן ישי ,אריאלה ברזל ,דב הדרי ,יואב לוריא ,רונית שי
מזכירת עמותה :מלכה שלום; רח' בלום  ,8כפר סבא  ,44253טל'  ,077-2151800טלפקס09-7442825 :
אתר ;http://www.isragrouptherapy.org.il :דוא"לisragrouptherapy@gmail.com :

דברי שרואי מכא לא רואי מש
טופס הרשמה לכנס הדרכה

שם פרטי:

שם משפחה:

חבר/ת העמותה להנחיה ולטיפול קבוצתי
מעוניין/נת להצטרף כחבר/ה לעמותה
)נא לצרף טופס הצטרפות לעמותה(

רחוב ומס' בית :

עיר:

טלפון בבית:

טלפון בעבודה:

ניתן לבחור באחד משלוש אפשרויות תשלום:
 (1תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט:
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי דרך מחשב או טלפון נייד חכם באמצעות אתר חברת
איזיפיי )לקוח  .(15208השירות הינו קל ופשוטhttps://www.ezpay.co.il :

 (2תשלום באשראי ,חיוב על ידי העמותה:
מספר הכרטיס:

סוג הכרטיס:
 3ספרות )קוד( בגב הכרטיס:

תוקף:

–

ת.ז:.

במידה שהכרטיס לא על שמך:
טלפון בעל/ת הכרטיס:

שם בעל/ת הכרטיס:
 (3תשלום בהמחאות:

הנני מצר כא

המחאה לפקודת העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

קו-יו"רים :חוה קדוש & ד"ר דניאל ווייסהוט; חברי/ות ועד :ד"ר אריאלה בארי בן ישי ,אריאלה ברזל ,דב הדרי ,יואב לוריא ,רונית שי
מזכירת עמותה :מלכה שלום; רח' בלום  ,8כפר סבא  ,44253טל'  ,077-2151800טלפקס09-7442825 :
אתר ;http://www.isragrouptherapy.org.il :דוא"לisragrouptherapy@gmail.com :

