כנס

"חסמב"ה ,חסמב"ה"

הקבוצה כחבורת סוד מוחלט בהחלט

והפעם" :עלילות החבורה בארץ המראות"

הזמנה לכנס העמותה בנושא
הנחיה ,הדרכה וטיפול קבוצתי בבני נוער
נאות אפעל ,רמת אפעל
 9-01ביולי4102 ,
הודעה ראשונה !
מנהל הכנס  :דב הדרי
סגנית מנהל הכנס :אריאלה ברזל
בצוות ההיגוי :חוה קדוש ,תמי אלעד ,אודי דנקר ,יואב לוריא

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך באתר:
http: www.isragrouptherapy.org.il

כנס

ה כנס מיועד לחקור ,ללמוד ולהתנסות בדילמות ובסוגיות שונות הקשורות
להנחיה או לטיפול קבוצתי של בני נוער ,החל ממתבגרים "רגילים" ועד לנערים
במגוון תחומים ,כגון :נוער בסיכון ,נוער בעל צרכים מיוחדים ,נוער עבריין ,נוער עם
קשיים רגשיים או חברתיים ,נוער פגוע נפש ועוד.
לפי פוקס ,אבי האנליזה הקבוצתית " ,תגובות מראה עולות במפגש בין מספר אנשים .האדם רואה
את עצמו או חלק מעצמו ,לרוב חלק מודחק ,דרך השתקפותו באינטראקציות עם אנשים אחרים
בקבוצה".
 ...עפ”י פוקס ואנתוני ,ייחודה של הקבוצה הוא בהיותה מעין היכל של מראות ,כלומר מקום שבו
משתקף הפרט מבעד להרבה מראות ,שמקורן בזוגות עיניים שונות .המראה היא מראת הנפש
והמתבונן במראה רואה דרך עיניו שלו את עצמו ואת האחרים והדרך שבה הוא נראה לאחרים
משתקפת לו מבעד להיכל המראות שהם מציבים בפניו...
(מיקי תודר וחיים וינברג)
"חסמב"ה" וחבורות הילדים הרבות בספרות (כמו "אמיל והבלשים") היו קבוצות שמילאו משימה
מסוימת עד להשלמתה המוצלחת :לעיתים קרובות מאבק למען הישוב והמדינה או מאבק בעולם
הפשע.
תוך שהוא מקבל על
ה יחיד היה מתואר כמי שמנסה למצוא את מקומו בחבורה,
עצמו את הכללים שנהוגים בה .החבורה הזאת תוארה כמי שמעניקה לחבריה תחושת שייכות
וביטחון עצמי ובחסות הקבוצה ,היחידים ה שיגו מטרות שאי אפשר היה לה עלות על הדעת שישיגו
אותם בכוחות עצמם בלבד ובכך ענתה על הצורך האנושי הבסיסי בהתחברות .הסיפורים תמיד
הדגישו את האינטגרציה שנוצרה לבסוף בחבורה וזאת כתוצאה מהמשימה המשותפת.
(מתוך "אז איפה הן החבורות ההן" מאת אלי אשד)

חסמב"ה היא מטאפורה לכוחה של קבוצה לסייע לבני הנעורים להתמודד ביחד מול
מצוקות גיל ההתבגרות .האויב בו נלחמה החבורה יכול להיות גם השלכה של "האויבים"
הפנימיים המאיימים על הנער ומגבירים את מצוקותיו .כמו בקבוצה -קיים כאן מאבק
מתמיד בין "אני" ו"אנחנו" ,בדידות וחברות ,פגיעות ותוקפנות אבל מעל לכל יש כאן
הרפתקאה ,דמיון ואתגר .

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי מזמינה את קהילת
המנחים/ות והמטפלים/ות הקבוצתיים וכן את כל מי שנוגע לתחום
העבודה הקבוצתית עם בני נוער ממקצועות הבריאות ,החינוך
והרווחה השונים .כמו כן מוזמנים מנהלים ,מטפלים ומדריכים
בפנימיות ,מרכזי חירום ,מרפאות חוץ ובתי חולים פסיכיאטריים ,לבוא
ולהשתתף בכנס זה.
מזכירת העמותה הישראלית להנחיה וטיפול קבוצתי:

גב' מלכה שלום
רח' בלום  8כפר סבא 55244
טל'700-2141877 :

http: www.isragrouptherapy.org.ilisragrouptherapy@gmail.com

