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המשימה המרכזית של הסדנה:
 

לחקור דרך התנסות, מפרספקטיבה אישית
וקולקטיבית, היבטים מודעים ובלתי מודעים של ‘עצמי
בתפקיד המטפל/ת' בזיקתם לתהליכי ההכשרה, כפי

שאלה יבואו לידי ביטוי ב'כאן ועכשיו' של הסדנה.

"אין לערוך חלו˜ה בינארי˙ בין מה נאמר לבין מה ˘אינו נאמר. 
י˘ לנסו˙ ל˜בוע א˙ האופנים ה˘ונים ˘בהם אין אומרים, כיˆד
מפוזרים אלה ˘יכולים ואלה ˘אינם יכולים לדבר. באיזה סוג ˘ל ˘יחה
ר˘אים אלה ואלה לה˘˙˙ף, או איזו ˆורה ˘ל דיס˜רטיו˙ נדר˘˙ מן

הרא˘ונים ומן האחרונים." 
(מי˘ל פו˜ו, ˙ולדו˙ המיניו˙ – הרˆון לדע˙. 1976 [1996])
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על מה נעבוד
 

רוב ימות השנה אנו שקועים בשאיפה לשפר את
המיומנויות המקצועיות שלנו בעשייה הטיפולית,
ולהתאים את תהליכי ההכשרה, ההוראה וההדרכה
לצרכים המשתנים. בדרך כלל יש לנו פחות
הזדמנויות לחשוב גם על הדרך בה אנו חושבים;
לבחון מה קורה ל'עצמי' שלי כאשר הוא מושקע
בתפקיד המטפל/ת – וכיצד משפיעים עלינו תנאי
שדה כמו המגפה, משבר האקלים, קונפליקטים
גיאו-פוליטיים מטלטלים ורוחות מלחמה
חדשות-ישנות – שלא לדבר על שסעים וקרעים

במרקם החברתי הישראלי. 
 

הסדנה מעניקה הזדמנות לבחון, מנקודת מבט
פרטנית וקולקטיבית כאחד, היבטים גלויים וסמויים,
מודעים ובלתי מודעים, של התהוותנו והתנהלותנו
כאנשי מקצוע; לגלות כיצד נראה 'המקום בו אנו
חיים' (מקום שהוא חיצוני ופנימי כאחד) בימי סער
ולחץ אלה ומהן השלכותיו על הפוליטיקה של
הרעיונות; על בחירותינו המקצועיות, האתיות
והאישיות; על מה נחשב במקומותינו 'ִאין' ומה נחשב
'אאוט'; על יחסי כוח וסמכות בתהליכי ההכשרה
וביחסי מטפל/ת-מטופל/ת; על היחס לגבולות,
לתפקיד ולמשימה בעידן הרשתות החברתיות; על
חוזקותינו וחולשותינו, נקודות העיוורון שלנו והפערים
בין הרצוי למצוי  - ובקיצור, על זהותנו המקצועית

ב-2022. 
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איך זה נעשה - מבנה הסדנה
ודרכי העבודה בה

 

במשך ארבעת ימי קיומה תפעל הסדנה כמערכת
למידה זמנית החוקרת את תהליך התהוותה תוך כדי
התרחשותו, בזיקה למשימותיה, למבנים שלה,
לתפקידים הפורמליים והבלתי פורמליים הניטלים על
ידי החברים/ות בה ולדינמיקה המודעת והבלתי

מודעת שנוצרת בתוכה.
 

הלמידה כולה היא התנסותית וחווייתית ומתנהלת
במבנים קבוצתיים ומערכתיים משתנים. אין בה
הרצאות, והיא מושתתת על תרומות המשתתפים

ואנשי הצוות. 
 

העבודה מתבצעת באמצעות חקירת מערכות היחסים
האמיתיות והמדומיינות הנרקמות בסדנה, תוך שיתוף
במחשבות, רגשות, חוויות, זיכרונות, אירועים,
פנטזיות, חלומות, אסוציאציות חופשיות ועוד. כל זאת
כאשר יועצי הסדנה ומשתתפיה שואפים להבין,
מנקודות מבט שונות ב'כאן ועכשיו', את המשמעות
הגלויה והחבויה של מאפייני השיח ותהליך

התפתחותם.
 
 

את הסדנה מבצע ארגון אפק (ארגון, פרט, קבוצה)
והיא מבוססת על מודל שפותח במכון טביסטוק לאחר
מלחמת העולם השנייה בהשראת וילפרד ביון, ועוצב
בהמשך על ידי א.ק. רייס ואריק מילר באוניברסיטת
לסטר (Leicester) באנגליה. המודל מיושם מאז

במגוון רחב של ארצות ויבשות. 
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אירועי הסדנה 
 

במהלך ימי הסדנה נוטלים/ות המשתתפים/ות חלק
בסדרה של אירועים שונים זה מזה במטרותיהם,
במבניהם ובהגדרות המשימה שלהם, וכן בזיקתם

למשימה המרכזית של הסדנה:
 

מליאות פתיחה וסיום 
מטרתן לשמש מרחב מעבר רפלקטיבי המאפשר
התבוננות באופני התנועה 'במרחבי הגבול', בעיקר

במהלך ההתכנסות לסדנה וביציאה ממנה.
 

קבוצות למידה קטנות 
מטרתן לחקור את התהליכים הדינמיים, המודעים
והבלתי מודעים, המתפתחים בקבוצה קטנה בעת

התרחשותם, ואת השלכותיהם על יחסי פרט-קבוצה.
 

קבוצת למידה גדולה 
מטרתה לחקור תהליכים דינמיים מודעים ובלתי
מודעים המתהווים בקבוצה גדולה בעת התרחשותם,
ואת השלכותיהם של 'כוחות הכבידה' החברתיים
והתרבותיים על השיח המקצועי המתקיים בסדנה

ומעבר לה - בשדה הפסיכותרפיה.
 

אירוע ארגוני-מערכתי
האירוע מאפשר חקירה של היווצרות קבוצות-עניין
ומבני שיח תוך בחינת יחסי הגומלין הנרקמים בין
'הפוליטיקה של הרעיונות' לבין מבני כוח ושליטה
ארגוניים ומערכתיים, מודעים ובלתי מודעים, גלויים

וסמויים. 
 
 
 



חלימה חברתית
מטרתה יצירת עמדת הקשבה לחלומות הלילה ודיבור
הגוף המביאים לידי ביטוי  תהליכי עומק לא מודעים
המעורבים בעיצוב המציאות החברתית, התרבותית

והמקצועית שבתוכה אנו נטועים.
 

קבוצות סקירה ויישום 
מטרתן לאפשר יישום של הלמידה בסדנה עם מבט
אל 'החיים בחוץ', באמצעות  חקירת קשרי הגומלין
שבין ההתנסויות האישיות והלמידה בסדנה  לבין
תפקידים שהמשתתפים/ות נוטלים במערכות,

בארגונים ובקהילות שאליהם הם/ן משתייכים/ות.
 
תפקידי הצוות 
 

הצוות מורכב מחברי אפק ופועל במסגרת הגדרות
תפקיד שונות של חבריו/חברותיו כהנהלה משותפת,
המופקדת על החזקת גבולות הסדנה ועל ניהול
המשאבים העומדים לרשותה (בכלל זה זמן, מקום
והגדרות משימה). המנהל, המשנה למנהל ושני
המנהלנים מרכיבים יחדיו את מינהלת הסדנה. בנוסף
פועלים כל חברי/ות הצוות כיועצים/ות, שתפקידם/ן
להציע 'השערות עבודה' ביחס למשמעות הגלויה
והסמויה, המודעת והלא מודעת של ההתרחשויות

וההתנסויות בסדנה. 
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צוות הסדנה
 

הנהלת הסדנה
 

מנהל

                    יוסי טריאסט   |   PhD   |   פסיכואנליטיקאי מנחה
(IPS, IPA) |  פסיכולוג קליני-מדריך | יועץ ארגוני | לשעבר יו”ר
החברה הפסיכואנליטית בישראל | ראש מסלול פרויד וממשיכיו
וחבר וועדת הדוקטורט לפסיכואנליזה וממשקיה: התכנית
לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א | מרצה ומדריך:
המכון הפסיכואנליטי הישראלי; מרכז ויניקוט | בעלים (במשותף)
– מכון טריאסט-שריג לפסיכותרפיה | מנהל במשותף: המרכז

לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית | חבר אפק 

 
משנה למנהל

 

 
                   משה  ברגשטיין  |  PhD  | עו"ס  ופסיכואנליטיקאי
מנחה | מלמד בתכניות לפסיכותרפיה ובמכון הפסיכואנליטי |
מרכז המסלולים המתקדמים בוועדת ההוראה של התכנית
לפסיכותרפיה, בי"ס לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב | חבר ומורה

בחברה הפסיכואנליטית בישראל | חבר אפק 
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מנהלני/ות הסדנה

 
               דפנה בהט | MA | פסיכולוגית קלינית ומדריכה |
קליניקה פרטית, ת"א | יועצת לארגונים | מלמדת בתכניות
לפסיכותרפיה | מקימה, מנהלת במשותף ומלמדת ב'לגעת
באפק' – הזרוע הלימודית של אפק | מדריכה אישית בתכנית
לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב | מנחה סדנאות להעצמת

הנשיות באמצעות ריקוד | יו"ר לשעבר וחברת אפק

            
 

           רן כרמלי | פסיכולוג קליני | MA | פסיכולוג בכיר
בפנימיית נווה צאלים | מטפל במתבגרים ובמבוגרים בקליניקה

פרטית, הוד השרון | חבר אפק
 

צוות היועצים/ות (ייבחרו מרשימה זו)
 

 
                    אליאת   ארם   |   PhD   |  פסיכולוגית  מומחית
ופסיכותרפיסטית מנחה | יועצת פיתוח אישי, ניהולי וארגוני |
מנכ"לית מכון טביסטוק ליחסי אנוש לונדון, בריטניה | חברת אפק

 

               מרסלו מאואס | MBA | יועץ ארגוני במגזר העסקי |
מדריך יועצים ומנהלי פיתוח ארגוני | מנחה בתכניות לפיתוח
מנהיגות | עמית Institut Innova, ברצלונה (ספרד) | חבר, האיגוד
הישראלי לפיתוח ארגוני (איפ"א) | חבר וחבר הנהלה לשעבר,

אפק
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              חנה מרדר | MA, MBA | יועצת עסקית ופיננסית  |
מנחת קבוצות | חברה וחברת הנהלה לשעבר, אפק 

 

              אייל עציוני | פסיכולוג קליני | MA |  מנחה קבוצות
ויועץ ארגוני | קליניקה פרטית ברמת גן | חבר הנהלה, אפק

 

                  סהר רוחאנה  |  MPA  במנהל   מערכות   בריאות | 
מנחת קבוצות | יועצת ארגונית בגישה פסיכואנליטית-מערכתית |
מדריכה ומייעצת למנהלים ולצוותים בארגונים | מנחה במרכזי
סימולציה בחינוך | מתמחה בתכנית לפסיכותרפיה גוף נפש רוח |

חברת אפק
 

             חגית שחר-פרירא | PhD | יועצת ארגונית, מדריכה
ומנחת קבוצות | חוקרת ומרצה בתחומים של תהליכים קבוצתיים
וארגונים, מנהיגות ומגדר | מקימה ומנהלת של מקום לחיבורים -
מרחב פיזי ורעיוני לחיבור בין אנשים מחשבות ופעולות | מורה
בתכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני בגישה פסיכואנליטית-מערכתית |

חברת אפק        
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                יעל שנהב  שרוני  |  MA  |  פסיכולוגית  קלינית
מדריכה | פסיכואנליטיקאית מנחה, מבוגרים וילדים | מורה
בבי״ס לפסיכותרפיה ובמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו

| יועצת לארגונים | יו״ר לשעבר וחברת אפק
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                  אמיר  שרף   |   LLM   |   מגשר    בסכסוכים
 עסקיים ומסחריים ועורך דין | שותף בכיר במשרד עורכי דין |

מנחה קבוצות | דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות | חבר אפק
 

                   סיווני שירן      |   PhD   |     פסיכולוגית קלינית,
אנליטיקאית יונגיאנית ויועצת ארגונית | ראש תחום פיתוח
מנהיגות בסגל בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז
הבינתחומי הרצליה (IDC)  | מאמנת אישית וקבוצתית בתכניות
להכשרת מנהלים ב-IMD בשווייץ | מובילה תחום פיתוח
מנהיגות בתכנית העמיתים של קרן וקסנר בישראל | מתגוררת

ומנהלת משרד פרטי בהוד השרון ובז'נבה | חברת אפק
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הארגונים הקשורים לסדנה
 

הארגון המבצע: אפק – ארגון פרט קבוצה (חברה
לתועלת הציבור)

אפק נוסדה ב-1985 ועוסקת בחקר תהליכים מודעים ובלתי
מודעים ביחידים, קבוצות, ארגונים וחברות. אפק מפתחת
סדנאות יחסי קבוצות בהשראת מודל טביסטוק לצרכים
ולמטרות מגוונות. מאז הקמתה מקיימת אפק מדי שנה
סדנת יחסי קבוצות בינלאומית, וכן סדנאות ישראליות
בעברית המוצעות בדרך כלל מדי שנתיים. אפק הוזמנה על
ידי ועדת ההוראה של התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת

תל אביב לבצע את הסדנה הנוכחית.
 

נותן חסות: מכון טביסטוק ליחסי אנוש 
 

מכון טביסטוק (נוסד ב-1947) הינו ארגון העוסק בייעוץ,
מחקר ופיתוח מקצועי תוך יישום ידע ממדעי החברה
וההתנהגות לסוגיות ובעיות עכשוויות.  המכון ייסד תכנית
ליחסי קבוצות (Group Relations) המקיימת סדנאות
המושתתות על למידה התנסותית של תהליכים קבוצתיים
ובין-קבוצתיים. ידועה במיוחד 'סדנת לסטר' השנתית
(שנמשכת שבועיים) המיושמת מאז נוצרה ב-1957 במספר
רב של ארצות ויבשות - ומהווה אב-טיפוס לסדנה הנוכחית.

 

הכרה בסדנה לצורך הצטרפות לאפק
ההשתתפות בסדנה זו מוכרת כאחת משתי סדנאות יחסי
קבוצות שהשתתפות בהן מהווה תנאי קבלה לחברות

באפק.

 

https://ofekgrouprelations.org/
https://www.tavinstitute.org/
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הרשמה
 

משתתפים/ות 
מוזמנים/ות להשתתף תלמידים/ות ובוגרים/ות, מורים/ות,
מדריכים/ות, הנהלה וסגל מנהלי בתכניות לפסיכותרפיה

בישראל.
 

לוח זמנים
הסדנה תימשך ארבעה ימים, במתכונת פנים-אל-פנים
(בכפוף לתקנות הקורונה בעת הסדנה) ללא לינה – החל
מיום שני 19.9.2022 עד יום חמישי 22.9.2022, בכל יום
מן השעה 09:00 עד השעה 18:30 (הזמנים אינם סופיים

אך יש להיערך לפינוי ימים שלמים ביומנכם). 
לוח זמנים מפורט יישלח למשתתפים/ות בהמשך. 

 
השתתפות בכל אירועי הסדנה לכל משכה נחוצה להפקת

מירב הלמידה מן הסדנה.
 

רישום
הרישום יתבצע על ידי מילוי טופס ההרשמה בקישור

להלן: טופס הרשמה. 
המועד האחרון לרישום לסדנה הוא 9 בספטמבר 2022.

הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל!
 

תשלום
הסדנה מונחית על ידי צוות גדול של יועצים/ות. היא
מתקיימת ללא מטרות רווח, וכרוכה בתשלום לכיסוי

הוצאותיה. 
עלות ההשתתפות בסדנה בהרשמה מוקדמת עד
7.8.2022 היא 2,300 ₪. סכום זה כולל השתתפות בכל
יחידות הסדנה, ארוחת צהריים וכיבוד קל במשך ימי

הסדנה. 
החל ב-8.8.2022 העלות היא 2,600 ₪.

ניתן לפרוס את התשלום עד 6 תשלומים.
 

https://forms.gle/XxHDcDsMqfjMZJ9A7
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הנחות לתלמידים/ות, בוגרים/ות, מורים/ות,
מדריכים/ות וסגל מנהלי בתכנית לפסיכותרפיה בת"א:

 

תלמידים/ות הלומדים/ות בתכנית לפסיכותרפיה בת"א
(בכל אחת מתת-התכניות שבה) זכאים להנחה של 500 ₪.

 

בוגרים/ות, מורים/ות, מדריכים/ות וסגל מנהלי בתכנית
לפסיכותרפיה בת"א (בכל אחת מתת-התכניות שבה)

זכאים להנחה של 300 ₪.
 

אופן התשלום:
עם הגשת טופס ההרשמה המקוון תופנו לטופס תשלום
בכרטיס אשראי. אם ברצונכם למסור את פרטי האשראי
באופן טלפוני, סמנו זאת בטופס ההרשמה ואנו ניצור

עמכם קשר.
 

מלגות
התכנית לפסיכותרפיה ואפק הקצו, כל אחת בנפרד,
תקציב למלגות חלקיות. ניתן לפנות בבקשה מנומקת

 .ofektaugrc@gmail.com בדוא"ל הסדנה
המועד האחרון להגשת בקשה למלגה הוא 7.8.2022.

 

תנאי ביטול
 

ביטול ההשתתפות עד ל-7.8.2022 (מועד סיום ההרשמה
המוקדמת) לא יחויב בדמי ביטול. 

ביטול ההשתתפות מ-8.8.2022 ועד 9.9.2022 (מועד
סיום ההרשמה הכללי) יחויב בעלות ביטול של 700 ש"ח.

ביטול השתתפות לאחר 9.9.2022 יחויב בעלות ביטול של
1,100 ש"ח.

מאחלים לכולנו עבודה פורייה
ולמידה משמעותית!

https://forms.gle/XxHDcDsMqfjMZJ9A7
mailto:ofektaugrc@gmail.com

