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 .מפגש זה הוא  המשך של מסורת שהתפתחה בעקבות המחאה החברתית

 .המפגש פתוח לקהל הרחב ואינו כרוך בתשלום

 .בסדרת מפגשים אך ניתן להשתתף גם במפגש אחד השלישיזה המפגש 
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 ? תהחברתי ימהמה היא מטריצת החל

ולהעלות אסוציאציות , נים לספר את חלומות הלילה שלהםזוהי התאספות שהמשתתפים בה מוזמ

אנשים שלא זוכרים חלומות מוזמנים להעלות מחשבות ורגשות ולחפש הדהוד . לחלומות שהם שומעים

הנחת . מזווית חברתית בחלומות שאנו חולמים בלילה המטרה היא התבוננות. בתוכם לחלומות המסופרים

מחזיק בתוכו חומרים אישיים ובו זמנית חומרים אותם חולם האדם היסוד של השיטה אומרת כי כל חלום 

במטריצה אנו מתבוננים רק בצד החברתי של החלום ולא בצד . 'מדינה וכו, חברה, ארגון, עבור קבוצה

אין זו . החלומות מסופרים במבנה של כיסאות השוברים את המעגל. החלום במרכז ולא החולם. האישי

יסיון למצוא חיבורים בין החלומות ולגלות מה הם מספרים לנו על הרובד דינאמיקה קבוצתית אלא נ

   .החברתי

 

 ?למי מיועדת המטריצה 

כל מי שמרגיש שמעניין אותו להיות ער לרבדים בלתי , במעשיו או במחשבותיו, לכל מי שמעורב חברתית

בחלק מהמפגשים ואפילו , ניתן להשתתף בכל מפגשי המטריצה  .חייםמודעים הפועלים בחברה בה אנו 

ליזום ההחלטה . שכן בכל מפגש נוצרת רשת אחרת של חלומות וכל מפגש עומד בפני עצמו, במפגש אחד 

,  בהתעצמות הפחד והאלימות בארץ ובעולם, סוג זה של מפגשים נובעת מהתבוננות במצוקה החברתית

 .שראליתובקשיי התקשורת בחברה הי

 

  

 :צוות המנחים 

, א לפסיכואנליזה בת זמננו"מכון ת, פסיכואנליטיקאית מנחה, פסיכולוגית קלינית מדריכה ,חני בירן

 .מובילה את המטריצה. המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, אנליטיקאית קבוצתית

. קליניקה פרטית, זוגי ואינדיבידואלי, עוסקת בטיפול קבוצתי, אנליטיקאית קבוצתית, ס"עו, יהודית עזרא

 .אוניברסיטת בר אילן, חברת סגל המחלקה לעבודה סוציאלית

 .טלביה וקליניקה פרטיתנ "מרכז ברה, "מקומי"קואופרטיב מטפלים , פסיכולוג קליני ,חנן סבח טייכר

 ".פסיכולוגיה וזה"כותב בבלוג , פסיכולוג ומאמן אישי בקליניקה פרטית,  אור נתנאלי
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