
 שלום רב וברכות לתחילתו של קיץ,
השנה בהשתלמויות הקיץ של המרכז אנחנו מבקשים להציע מרחב בקבוצה למפגש עם מקורות 

 ההשראה והיצירה הסמויים שבנפשנו.
אנחנו מציעים סדנאות אינטנסיביות וערבים פתוחים שיחד רוקמים את מארג הקשר וההחברות אל 

היצירה האצורה במחוזות העמוקים של ישותנו-החברות המביאה אל האור את חידוש הכוחות היוצרים 
 של העצמי במסע להגשמה מקצועית.

 הסדנאות יערכו בחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר במכללה בווינגייט.

תכנית השתלמויות הקיץ של המרכז הישראלי 
להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות       קיץ 2011

יולי

 1. יום חמישי ה- 14 ביולי “סטודיו פתוח”-ערב פתוח להדרכת עמיתים בין השעות 17:30-20:30. 
הערב פתוח ללא תשלום לבוגרי התכנית משתתפים שאינם בוגרי התכנית מוזמנים בעלות דמי 

השתתפות של 50 ₪ .

2.ימים שלישי עד שישי 19-22 ביולי- ”לחלום בצלו של העץ האדום” סדנה אינטנסיבית שתעסוק  
בהיבטים הוליסטיים על חלומות וחזיונות כמקור השראה ליצירה והתמודדות עם תהליכי התפתחות 

באמצע החיים. מנחה מילי שטוקפיש.

אוגוסט

1. יום חמישי ה-18 באוגוסט “סטודיו פתוח”-ערב פתוח להדרכת עמיתים בין השעות 17:30-20:30.
הערב פתוח ללא תשלום לבוגרי התכנית משתתפים שאינם בוגרי התכנית מוזמנים בעלות דמי 

השתתפות של 50 ₪ .

2.ימים שלישי עד שישי 23-26 באוגוסט- סמינר ללימוד אומנות השיווק: “מה בין החלום למעשה; 
תהליכי בניה פנימיים ושיווקיים בדרך להקמת קבוצה .מנחים: איתן טמיר, אלי סיגל ומילי שטוקפיש.

 בחודשים ספטמבר ואוקטובר נקיים ערבים פתוחים נוספים עליהם ניידע בהמשך הקיץ.
הפרטים המדויקים על הסמינר והאינטנסיב מפורטים בהמשך המסמך.



 היבטים הוליסטיים על חלומות וחזיונות כמקור 
 השראה ליצירה והתמודדות עם 

תהליכי התפתחות באמצע החיים.

 מנחה: מילי שטוקפיש

 רקע
אני מזמינה אתכם לניסוי משותף סביב גישת עבודה 

משולבת אומנויות עם חלומות וחזיונות; “שוררות החלום 
טרם פרשנותו” הינה גישה המדגישה את חשיבות 
המסע בעירות סביב חומרי החלימה באמצעות 

ההבעה היצירתית. הגישה מספקת מרחב פוטנציאלי 
המרחיב את יכולות ההחברות אל מקורות העצמי 

לריפוי ולהעצמה בתקופת “אמצע החיים.” 

במהלך הסדנה ייחשפו המשתתפים לגישות שונות 
של עבודה הבעתית ויצירתית עם חלומות, לחומרים 

תיאורטיים מדיסציפלינות שונות, להתנסות ותרגול 
 ב”החזיה בעירות.”

בנוסף תיבדק המשמעות של עבודה עם חלומות 
בקבוצה והזיקה שיש בין חלומות המנחה לתהליך 

 הקבוצתי.
התהליך בסדנה יזמין את המשתתפים למפגש עם 

 האיכויות השונות הטמונות בעבודה עם חלומות וחזיונות בתהליכי טרנספורמציה אישיים ומקצועיים.
משתתפי הסדנה יוזמנו לתהליך מקדים שיעודד חלימה ותיעוד ויהווה חלק מחומרי העבודה בסדנה.

 בין הנושאים:
 1.דרכים להתבוננות: 

 החלום כ”פיצוי”, החלום כמתווה דרך “תכליתי”, החלום כמאבחן
 2.”טופוגרפיה ונופים בחלומות “ כמתווה-דרך ומפה בין העולמות

 3.היכרות עם שפת החלום: סמלים, דימויים ושפה
 4.החלום והתגלות העצמי

5. דרכים וטכניקות משולבות אומנות לאחזקת “חלימה בעירות”.

 מסגרת הסדנה:
 בסדנה תתקיים בין התאריכים: 19-22 ביולי ימים ג’-ו’ בין השעות הבאות:

 יום ג’ ה-19 ביולי בין השעות 16:30-20:30 
 יום ד’ ו-ה’ 20-21 ביולי בין השעות 09:00-17:00

יום ו’ ה- 22 ביולי בין השעות 09:0013:30 

 עלות : 900 ₪

 ההרשמה מראש עד תאריך ה-15 ביולי מספר המשתתפים 12-18 .
ניתן לפרוש את התשלום ל- 3 תשלומים .

לחלום בצילו של העץ האדום

“שמעתי את קולו של הגשם נוקש לי 
 בחלום: 

 “קומי הוא טפטף, מהרי” 
ואתה היית שם בין הטיפות קורא לי 

 לחזור,
 הודף אותי אל העירות;
מציע גוף, שעון ומילה”



 רקע
המעבר מלהיות תלמיד בתכנית הכשרה למוסמך המחפש את דרכו וזהותו בשדה המקצועי תמיד 

מלווה בהתלבטויות, היסוסים וקשיים אל מול תהליך הקידום המקצועי והקמת הקבוצות.

אנחנו ממשיכים להידרש לתהליך הכשרה עצמי שממשיך ומגדל את עצמו מתוך ההחברות עם היצירה 
אל ההגשמה- ובעולמינו, הגשמה כרוכה בהקמה ובהנחיית קבוצות. 

התהליך בסמינר מציע לימוד והתנסות בשני צירים הנמצאים בזיקה; האחד יעסוק בהבהרת המהות 
והזהות המקצועית והשני, יעסוק בלימוד האומנות של ה”שיווק העצמי” כלפי גורמי חוץ. 

ההתנסויות והלימוד בסמינר ימקדו התייחסות לפן האישי ולפן השיווקי תוך שימת דגש על החיבור 
בניהם- חיבור המאפשר בניית תכנית עבודה בדרך למימוש החלום המקצועי.

 בין התכנים:
”לברוא את הקבוצה In the mind: תהליכי בניה והרס בדרך להקמת קבוצה” סדנה +הרצאה מנחה 

איתן טמיר.

• מודל העבודה של  USSTRATEGY להבהרת צרכים, מטרות ויעדים  	
• מחלום לתכנית עבודה-יצירת מודל אישי לחזון מקצועי באמצעות מודל המפות של טוני בוזאן	
• רומנטיקה או עבודת שטח: טכניקות וכלים לשיווק עצמי 	
• סדנת מכירות- מנחה אלי סיגל מנהל שיווק והרשמה במכללת ווינגייט	
• דרכים למיפוי ואיתור גורמים, מוסדות וקהל יעד “ הטופוגרפיה של הקבוצות בישראל”.	
• Networking- כלים לבניית מערך תמיכה שיווקי בקבוצת עמיתים	

 כלי ההנחיה
התהליך בסמינר ישלב הרצאות סביב תאוריות וכלים מעשיים, התנסויות מסוגים שונים ובשילוב אומנויות 

ובוננות הגוף והנפש, תרגול מודלים לסיעור מוחות ועבודה דיאדית-דיאלוגית.

משתתפי הסדנה יוזמנו לקחת חלק פעיל בתרגולים, סימולציות והתנסויות .

 מסגרת הסמינר:
הסמינר יערך בווינגייט בימים ג-ו’ בין התאריכים 23-26 באוגוסט בשעות הבאות:

יום ג’ ה-23 באוגוסט בין השעות 14:30-20:30

יום ד’, ה’, ה-24.25 באוגוסט בין השעות : 09:00-16:00

יום ו’, ה-26 באוגוסט בין השעות : 09:00-13:30

עלות: 900 ₪ .

ההרשמה מראש עד תאריך ה-15 באוגוסט .ניתן לפרוש את התשלום ל- 3 תשלומים. 

מנחה: מילי שטוקפיש 

מרצים\מנחים אורחים: איתן טמיר, אלי סיגל

קבוצות מחפשות מנחה; מה בין החלום למעשה



מילי שטוקפיש

050-5621283

milystok@013.net

פרטים והרשמה

 מאחלים לכם קיץ, מנוחה ועבודה מטיבה,
 בברכה,

מילי ותמיר


