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 פרולוג - הטיפול לב - היצירה

, הערכה והדרכה בטיפול חדשים ומודלים , קונספטיםתיאוריותנס ייחודי זה יציג כ

שלשת הספרים החדשים . הוא מתבסס על הידע החדשני שמוצג באמנויותמבוססי 

 שיושקו בכנס

 "Holy Junkמאת יהודית סיאנו " 

 איתן שקד "משחקי אדמה" מאת 

 מאת מיכל בוגין  "ריאני מצי –"נא לא להפריע 

לימוד נוסף של המודלים לטיפול, הערכה הזדמנות להכרות ולבנוסף הוא יאפשר 

היצירה לב הטיפול" והדרכה שפורסמו בשני הספרים האחרונים של ד"ר ברגר, "

 . "לראות את הנפש –ו"להתבונן ביצירה 

 הם והיצירה המשחק כיהמאמינה ים מקדמים, שהספר תפיסהה ציג אתיהכנס 

ספרים והכנס מעגנים ה. הטיפול לב את ומהווים כשלעצמם מרפאים אלמנטים

 לעבודתם.  יישומיים חדשנייםומבססים תפיסה זו ומקנים לאנשי המקצוע כלים 

 

בחוברת זו תוכל/י למצוא מידע על ההרצאות והסדנאות שבכנס, מידע שיעזור 

 לך לבחור באיזה פעילות לבחור ולהירשם. 

 

 הטיפול בברכת היצירה לב

שור, ד"ר  ברקאי, יוני קובלסקי, יעל סיאנו, רונן : יהודיתד"ר רונן ברגר והמציגים בכנס

 גרינברג, יואב וזהר בלום אורן, דובי נטע ר"עבוד, ד וחיים אורן הדר, גלילה דרור דורית

 תדמור שקד, אילנית בוגין, איתן פישר, מיכל
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 יום חמישי 

 באמנות בטיפול ודחויים מצויים, אבודים םחפצי - HOLY JUNK: 1רצאה ה

 הודית סיאנוי

 שלי. HOLY JUNK-ברוכים הבאים אל היכל ה

אם תאזרו אומץ ותעזו להתקרב, אתם עשויים לגלות כאן אוצרות בלתי צפויים. בין 

נוצות של טווס וציפורים אחרות, יד של בובה וגלגל חלוד, תמצאו גם אסופת סיפורים 

וטיפול באמנות. בין חבלים, נעליים ורשתות דייגים, מבצבץ גם על אמנות, טיפול, 

ה"אני מאמין" שלי על אמנות כתרפיה וכשפה אוניברסלית המגשרת בין אילמות לבין 

 מילים. 

המשחק, החקירה, ההנחיות,  –שיטת הטיפול ודוגמאות קליניות ציג אבהרצאה 

בספר החדש. שיטה, שפיתחתי ושמוצגת  Holy Junkבגישת ה  התערבות הטיפולית

 יכולה להתאים למטופלים בגילים שונים המתמודדים עם קשיים מגוונים. ש

פיקסו נהג לומר: "אמנים טובים מעתיקים, אמנים ענקיים גונבים". ואני בהחלט 

 . םמזמינה אתכם, המטפלות והמטפלים, לגנוב רעיונות להחיות

נה בתשוקה שמייצג המילה "חפץ" מופיעה כשם עצם אך משמעותה העמוקה טמו

הפועל חפץ. אני מקווה שניצוץ מתשוקתי לחפוץ בחפצים ידבק גם בכם. הנכם 

וחם של המטפורה, הדמיון, כמוזמנים להצטרף למסע הרפתקני שבו תלמדו על 

                   מסע שיש בו קסם רב., היצירה והיש מהיש

 לת אותו השם.הרצאה זו תעמוד בזכות עצמה אך גם מהווה מבוא לסדנה בע

עובדת בסטודיו לטיפול באמנות עם נוער . מטפלת באמנות ומדריכה :.M.A יהודית סיאנו

ומבוגרים צעירים ובמסגרות שונות עם נוער בסיכון. מרצה בארץ ובחו"ל על טראומה, 

התבגרות ואתיקה בטיפול. הפיקה בשותפות שלושה סרטים דוקומנטריים על תרפיה 

 יפה עם משפחתה.חיה בחבאמצעות אמנות: 

. חפצים אבודים, מצויים ודחויים בטיפול באמנות -  HOLY JUNKיצא ספרה  לאחרונה

 )בעברית ובאנגלית(. 

 judithsiano@gmail.comמייל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

 חמישי 

mailto:judithsiano@gmail.com
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 מודל להדרכה מבוססת אמנויות –לגלם דמויות רבות : 2הרצאה 

 דר' רונן ברגר

(. המודל Creative Supervisionלהדרכה מבוססת אמנויות )מודל חדשני צאה זו תציג הר

ניתן להתבונן ולבחון קשיים בטיפול מבוסס אמנות ציר להתבוננות באמצעותו מציע 

אמנותית, המתמקדת בשאלות של "צורה" )ולא בשאלות של -מפרספקטיבה יצירתית

מגדיר ו Landyיאורית התפקיד שפיתח מתבסס על ת המודלנרטיבי(. -תוכן פסיכולוגי

מציע להתבונן, . הוא את תפקידי המטפל באמנויות במונחים של תפקידי תיאטרון

לזהות בחירות תפקיד לא מותאמות , לבחון ולבחור דרכם את תפקיד ועמדת המטפל

בכל המדיומים של העובדים למטפלים  יםרלוונטי וייש המודלולהציע דרכים לשפרן. 

 צורני בטיפול. -נויות ולכל הדרכה שמתייחסת למרכיב היצירתיהטיפול באמ

ההרצאה תציג את המודל ואת משמעותם בהדרכה, לתהליכי טיפול ולהדרכה 

עצמית. ההרצאה תתייחס גם לערך הרב שיש להדרכה מבוססת אמנויות, ואת 

האופן שבו יכולה להקנות למטפלים כלים יצירתיים לעבודה, לתת השראה ולפתח 

 ס את זהות מקצועית. ולבס

 לקריאה נוספת:

). עורך. (ר, ברגר: בתוך. מגוונות בשפות לדבר – רבות דמויות (. לגלם2015ברגר, ר. )

 .אח הוצאת. ביאליק קרית. הנפש את לראות – ביצירה להתבונן

תרפיה ומפתח מודלים ותיאוריות בתחום הטיפול -מייסד הטבע - דר' רונן ברגר

בדרמה תרפיה במכללה האקדמית לחברה   MA-תכנית ה מבוסס האמנויות. ראש

חי ובמוסדות שונים בעולם. רונן פרסם מאמרים -מלמד גם במכללת תל. ואמנויות

 . Art as therapyוספרים רבים והוא יוזם ומנהל את כנס כנסי ה 

 ronenbw@gmail.com דוא"ל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

 חמישי 

mailto:ronenbw@gmail.com
mailto:ronenbw@gmail.com
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 באמנות בטיפול ודחויים מצויים, אבודים חפצים - HOLY JUNK: 1סדנה 

 יהודית סיאנו

 

המשקפים הם אותם חפצים אבודים, מצויים ודחויים, בסדנה שלנו הגיבורים המרכזיים 

אנו יכולים לבטא חומרי ג'אנק, וחפצים ממוחזרים בעזרתם . תרבות האנושיתאת ה

אופן מטפורי, סמלי ובטוח. את מה שחווינו בעבר ולתרגל התמודדויות בעתיד, ב

השימוש החוזר בחפצים בעלי היסטוריה ומשמעות סימבולית, גורם לנו להתחבר אל 

דמויות וחומרים מתקופות אחרות. כך לדוגמה, צעצועים שמתחברים לילדות יוצרים 

בדמיוננו קשר אל הידיים שהחזיקו אותם ואל הסביבה שבה התרחש האירוע. וכך 

 הסיפור נוצר. 

לחוויה החושית שהחפצים מזמנים לנו, שהיא משתנה מחומר לחומר  נתמסר

ו"מדברת" אלינו בשפה לא מילולית. היא משמעותית כמו מה שעשינו עם החומרים 

באמצעות חפצים והיא אכן פרטנר לדיאלוג ולהתבוננות פנימה. זוהי הזמנה ליצור 

ולהתבונן בו כמו  – תוך תפנית קטנה ומפתיעה -מצויים או אבודים את סיפור חיינו 

 בראי שישקף צד שאולי לא ידענו על קיומו.

 למשתתפי הסדנה מומלץ להגיע להרצאה המקדימה 

מטפלת באמנות ומדריכה. עובדת בסטודיו לטיפול באמנות עם נוער  :.M.A יהודית סיאנו

ומבוגרים צעירים ובמסגרות שונות עם נוער בסיכון. מרצה בארץ ובחו"ל על טראומה, 

 בכתבי עת מקצועיים בארץ ובעולם.מאמרים  תפרסממות ואתיקה בטיפול. התבגר

חיה בחיפה על תרפיה באמצעות אמנות:  םהפיקה בשותפות שלושה סרטים דוקומנטריי

חפצים אבודים, מצויים ודחויים בטיפול  -  HOLY JUNKיצא ספרה  לאחרונה עם משפחתה.

 באמנות. )בעברית ובאנגלית(.

 judithsiano@gmail.comדוא"ל: 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

 חמישי 

mailto:judithsiano@gmail.com
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על השפעותיו הטיפוליות של : אני מסתכל על התמונה מסתכלת עלי: 2סדנה 

 בתיאטרון פלייבק ההדהוד הדרמטי בפסיכותרפיה קבוצתית

 רונן קובלסקי

ס בין במחזהו "בדלתיים סגורות" מציג ז'אן פול סארטר את עיקרי משנתו לגבי היח

האדם לבין זולתו. לדידו, כל מערכת יחסים מגבילה את הביטוי האותנטי והחופשי של 

האדם. זאת מתוך הפער ואי ההבנה שהוא אינהרנטי לכל תקשורת בין האני לבין 

האחר. לפי סארטר, אחרותו של האחר היא הגיהינום של האני. ניתן לראות בתיאור 

האיום שמייצג האחר על העצמי האותנטי  – זה קושי בסיסי המאפיין מטופלים רבים

שלהם גורם לקושי בהפנמה, להגבלת היכולות לאמפתיה, לחמלה ואף להבנה 

בסיסית של האחר ובסופו של דבר לעצירה התפתחותית. דבר זה מעצים ומועצם על 

פרנואידית. לתהליכים -ידי תהליכים של פיצול והשלכה האופייניים לפוזיציה הסכיזו

השלכות הרסניות ביותר ברמה הקבוצתית, החברתית והפוליטית. לעומת  אלו יש אף

סארטר מעמיד לוינס את המונח "פני האחר" במרכז משנתו. לוינס גורס כי כל 

התפתחות, נפשית מוסרית וחשיבתית, אפשרית אך ורק באמצעות חשיפה ל"פני 

ער זה, ניסיון האחר", יכולת עמידה בפער בין האני לבין האחר ובמצוקה הנובעת מפ

מתמשך להפחית הפיכה אשלייתית של האחר לדומה אלי ובסופו של דבר התפתחות 

ותיקון של העצמי באמצעות האחר. ניתן לראות בתיאורו של לוינס את השאיפה 

הדפרסיבית לתיקון ולהתפתחות באמצעות הפנמה על ההתמודדות שהוא מזמן עם 

 פיתוי להשלכה ועם התסכול הכרוך בו.

תרפיה קבוצתית בתיאטרון פלייבק היא שיטת טיפול דינמית מתפתחת פסיכו

מעבדים סיפורים מחייהם לאימפרוביזציה תיאטרונית. שיטת טיפול  חברי קבוצה בה

זו מתייחסת בו זמנית לרמת הפרט, הקבוצה והקהילה. ברמת הפרט יוצרת 

הפסיכותרפיה הקבוצתית בתיאטרון פלייבק מרחב פוטנציאלי משחקי 

דבר המאפשר  –רסובייקטיבי סביב הסיפור והתכנים התוך נפשיים הגלומים בו אינט

ביטוי סימבולי של תכנים תוך נפשיים מודחקים לתוך האינטראקציה ועיבוד שלהם 

מתוכה בצורה אפשרית יותר לעיכול ולהפנמה מחדש. העבודה הקבוצתית 

יום 

 חמישי 
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האובייקט המתמשכת מאפשרת בירור מעמיק של יחסי ההעברה ומערכות יחסי 

המתקיימות בקבוצה, יצירה והרחבה של מרחב מעבר אינטרסובייקטיבי במישור 

האישי והקבוצתי והעצמת חוויות מתקנות של אמפתיה והפנמה מחדש. במסגרת 

תהליך העבודה עוברים חברי הקבוצה שוב ושוב בין מצב בו ניתנת להם ההזדמנות 

ולת להתבונן על המציאות מנקודת "לשחק את האחר", לבחון ולתרגל את החוויה והיכ

לעשות שימוש באחר לשם הרחבת  –ראותו, לבין "לתת לאחר לשחק אותי" 

פרספקטיבת ההסתכלות של העצמי. תהליך זה מספק לחברי הקבוצה אימון 

מתמשך בעבודה בתוך המרחב האינטר סובייקטיבי, באמפתיה ובהבנה של האחר 

קון הכרוכים בכך. כל זאת מתוך פעולה ועמידה על הסיפוק, הקשיים והשאיפה לתי

דרמטית, אילתור ומשחק. בנוסף לכך מגבירה העבודה הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק 

תהליכים של גיבוש ולכידות קבוצתית ומאפשר הבהרה ועיבוד מעמיקים ויצירתיים 

של מטריקס ההשלכות הקבוצתי והלא מודע הקבוצתי. ברמה הקהילתית והחברתית 

יכותרפיה הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק העצמה של קולות מאפשרת הפס

מוחלשים ומושתקים, גילוי ועיבוד של מערכת המיתוסים הקהילתית והאצת תהליכי 

פתרון קונפליקטים. מתוך כך ניתן להתבונן על הפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק 

יסת כמסייעת לפרט, לקבוצה ולקהילה לעבור מתפיסת מציאות "סארטריאנית" לתפ

 מציאות "לוינאסיאנית" יותר.

במהלך הסדנא נתנסה ונבחן את ההשפעה של העיסוק בתיאטרון פלייבק על 

התהליך הנפשי האישי והקבוצתי. נעשה זאת דרך הקשבה לסיפורים מחיינו ומחיי 

האחרים והפיכתם להתרחשות תיאטרונית. נבחן את האופן בו ניתן לתרגם 

שיקוף ופירוש לשפה תיאטרונית ואת ההשפעה התערבויות פסיכולוגיות שונות כ

שיש לשימוש בשפה התיאטרונית על התהליך הטיפולי. דגש מיוחד ינתן למיקומו 

של ההדהוד הדרמטי כחלק מהחוויה המתקנת כתהליך מתמשך באינטראקציה 

 הקבוצתית.

ום י

 חמישי 
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מייסד ומנהל שותף של המכון הישראלי לפסיכותרפיה בתיאטרון  -רונן קובלסקי

, מדריך ומרצה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, נתניה, במכון מגיד פלייבק

קליניקה  -פסיכולוג קליני מדריך לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובמרכז ויניקוט. 

אביב, מתמחה במכון לאנליזה קבוצתית, שיחק, כותב ומביים -פרטית בתל

אביב ואת -תל בתיאטרונים שונים. הקים את "קבוצת התיאטרון הגדה השמאלית",

האירופאי לבמאים  ARENAגרמני "דור שלישי. זכה בפרס -פרויקט התיאטרון הישראלי

צעירים. הרצה והנחה סדנאות בימי עיון וכנסים רבים. חוקר יישומים טיפוליים 

 .1991וקהילתיים של תיאטרון פלייבק משנת 

 @bezeqint.netronen_koדוא"ל: 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

 חמישי 

mailto:ronen_ko@bezeqint.net
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 לשהות בהוויה של הרגע –מאלתור לתנועה אוטנטית : 3סדנה 

 יעל ברקאי

תנועה אוטנטית היא מודל בעבודה בתנועה בו מושם דגש מיוחד על קשב פנימי. 

בעיניים עצומות מתבונן המתנועע במכלול חוויותיו ברגע הנוכחי ומאפשר לתנועה 

 –צוי במגע עם כל מה שמתעורר בו לנבוע מהן כרצף אסוציאציות. המתנועע מ

תחושות, דחפים, דימוים, רגשות וזיכרונות. הוא פוגש בילד, במתבגר ובבוגר שבתוכו 

 בזמן הווה ומתוך מודעות חיה. 

בסדנה נחווה תנועה זו, מתוך רשות עמוקה לנוע בנוכחותו של עד. נחווה עצמנו כעדים 

י משיפוטיות, ולספק עברו החוקרים את האפשרות להתבונן במתנועע באופן נק

סביבה בטוחה, מכילה ומאוזנת התומכת בהעמקת ביטוי עולמו הפנימי. כמו כן ניפגש 

עם מה שמתעורר בנו מתוך תפקידנו כעדים, נכיר את השיח שבין המתנועע והעד, 

המטפח איכויות תקשורת המבוססות על דיבור בזמן הווה, על כבוד לזולת, על 

  הקשבה, דיוק ונוכחות.

 לקריאה נוספת:

Pallaro ,P. (2007). 'Moving the Self - Authentic Movement moving the body;' being 

Moved. London. Jessica Kinsley pub. 

 יעל ברקאי

( ומטפלת זוגית. הקימה את התכנית להכשרת M.Sמטפלת מוסמכת בתנועה )

(. מנחה בתכנית להנחית 1993-2014מטפלים בתנועה בסמינר הקיבוצים ולימדה בה )

 קבוצות באונ' ת"א, ומנחה קבוצות וקורסים מטפלת ביחידים ובזוגות. 

  2216219-050טל':   yaelkai@inter.net.ilדוא"ל:  -ליצירת קשר 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

יום 

 חמישי 

mailto:yaelkai@inter.net.il
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 ראשונה בפגישה משותף : ציור4סדנה 

 שור יוני

  .באמנות בטיפול מילולי לא הערכה כמודל ותףמש בציור נתנסה בסדנה

 טיפולי למסע שותפים והמטופל במטפל הרואה הטיפולית התפיסה עיקרי את נלמד

  .הדדית השפעה  במרחב המתרחש

 היא. אמיתי בזמן הציורי השיח תוך אל נארגת, המתהווה בשדה המטפל התבוננות

 את מכונן אשר, גשהמפ של הדינמית איכותו נוכח מתמדת להתפתחות נתונה

 .האמנות שפת דרך הטיפולי הקשר המשך

  שור יוני

 לחברה האקדמית במכללה ומדריך מלמד, באמנות בתרפיה בכיר ומדריך מטפל

 ומדריך מטפל. באמנויות למטפלים בתכנית ויניקוט נתניה ובמרכז -ואמנויות

 בהרצליה

 schur@gmail.comyoni.  דוא"ל:

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום 

 חמישי 

mailto:yoni.schur@gmail.com
mailto:yoni.schur@gmail.com
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 בוצתיתקהורים  להדרכת תהליך אינטגרטיבי – מודל הבבושקה: 5סדנה 

 בשילוב אמנויות

 ד"ר דורית דרור הדר

 הילדים

 :עצמם אל החיים געגועי פרי כי, ילדיכם אינם ילדיכם"

 .לכם שייכים אינם אך עמכם חיים ,מכם לא אך דרככם המה באים

 (ובראן'ג ליל'ח ובראן'ג)  ."המחר בבית מסתופפת נשמתם כי, נשמתם לא אך, בבתיכם ישכון גופם

 

פרויד  .הורות היא אחד התחומים המורכבים והקשים איתם מתמודד האדם הבוגר

שנה ציין את גידול הילדים  בין שלושת משלחי היד הבלתי  100 -לפני למעלה מ

, ההורות הפכה להיות אפשריים. בשנים האחרונות, לאור התפתחות הטכנולוגיה

מאתגרת יותר. הפערים בין הדורות בהבנת המציאות הם עצומים והורים עומדים בפני 

מצבי קונפליקט מורכבים. גם הילדים מצדם חווים את הוריהם כמתקשים למצוא 

דרכים לממש את המנהיגות ההורית שלהם, דבר שמגביר את אי ההבנה והתסכול 

הורים ההדרכת  אן וי הורי מותאם למציאות חייהם. מכוגם מותיר את הילדים ללא ליו

גישות שונות  .קריטית ומהווה חלק  בלתי נפרד מתהליך הטיפול בילדים פכה להיות ה

מדגישות כי ללא התייחסות מערכתית ושיתוף פעולה עם הדמויות הראשוניות של 

לעיתים, .  מכאן וכיוצא מזה הילד, קשה להשפיע וליצור שינוי בטיפול ובמציאות

מתקיימים מפגשי הדרכת הורים שאינם מלווים בטיפול בילד אלא עומדים בפני עצמם 

יש נוסף לכלים הקוגניטיביים  באמנויותלמטפלים לצורך תמיכה ליווי והכוונה. 

הרחבת , שהם בעלי פוטנציאל לודרמה והמילוליים, ארגז כלים של שילוב אמנויות

 רים ובילדיהם בעוד שפות.רבדים סמויים ותמיכה בהוה של חקירה

עבודה טיפולית והדרכתית עם ילדים והוריהם המודל שיוצג בסדנה ניבנה במהלך 

 שנים בתחנה טיפולית בגליל העליון.  10במשך 

למצוא דרך לסייע בידי ההורים למצוא בתוך עצמם את ההורה מטרת העבודה היתה 

גשרים והבנות מספקות   ה"טוב דיו", לחקור ביחד את תפקיד ההורים ולבנות עימו

 ותומכות עם ילדיהם וכן מתן כלים שיכולים לעזור במשימת ההורות.

נשתמש  - תהסדנה תתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון יוצג הנושא בדרך חווייתי 

 באמצעים השלכתיים ודרמתיים. בחלק השני יוצג המודל עם הסברים והדגמות. 

יום 

 חמישי 
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  –ביבליוגרפיה מומלצת 

(, 1) 6(. עבודה קבוצתית הורים ילדים. בתוך מיקבץ כרך 2001דיקר,ר. ) דרור הדר,ד. 

 .59-51עמודים 

 .(. הורות בשישה ערוצים: הורים מפתחים חוסן בילדיהם2007להד, מ. וקפלנסקי, נ. )

 -191)עמ'  חוויית ההורות: יחסים התמודדויות והתפתחות (כתכהן )עור .בתוך: א

 .קריית ביאליק: אח).214

 .תל אביב: מודן עולם של פיתויים: איך נשמור על ילדינו בעידן השפע.(. 2013ח. ) ,עומר

א. כהן  :(. הקול ההורי, הורות כתהליך נפשי התפתחותי. בתוך2007) פלוטניק ר.

-333עמ' . אח , הוצאתביאליק כפר .והתפתחות התמודדויות יחסים, ההורות חווית (,עורכת)

362. 

 ד"ר דורית דרור הדר

תרפיסטית, פסיכותרפיסטית,  מדריכה  ומורה שנים רבות בתחום הדרמה  דרמה

תרפיה במכללה האקדמית תל חי. מנהלת שלוחת הדרמה תרפיה במיגזר הערבי. 

מלמדת בדרמה תרפיה ברומניה.  מרכזת את הסמינר הקליני בתכנית לתואר שני 

           digosmooth@gmail.comדוא"ל: בדרמה תרפיה. בעלת קליניקה פרטית. 

 0522217015טל. 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום 

 חמישי 

mailto:digosmooth@gmail.com
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 סדנה אינטגרטיבית –תיאטרון פיזי ותיאורית תפקיד , : אני ולא אני6סדנה 

 חיים עבוד וגלילה אורן

  סדנה מתמשכת, מיום חמישי לשישי

החיבור בין גוף לנפש והבנת יחסי הגומלין בניהם הוא הבסיס לכל עבודה תאטרונית, 

או טיפולית. מודלים רבים בוחנים את החיבור מתוך הקשבה פנימית וחיבור 

לגוף או לנפש ומחפשים את הדרך לבטא בחוץ את מה שמתגלה  יאינטואיטיב

מודל המבוסס על  בהקשבה פנימית. אנו מציעים מודל העובד "מהחוץ פנימה".

 תגם למידת מיומנויו העבודה תיאטרונית הדורשת מלבד יכולות אימפרוביזצי

 תיאטרון , תרגול חזרה ודיוק. 

ביום הראשון נלמד עקרונות של עבודה פיזית על דמות הלקוחים משיטות "לאבן" 

 ו"לקוק", נרכוש ונתרגל יסודות להבעה גופנית ולפנטומימה.

עקרונות שלמדנו ונשתמש בהם לחקר תפקידים פנימיים ביום השני נתרגל את ה

 תפקיד של לנדי. תמיתוך זיקה לתאוריי

 .מתבקשים/ות להגיע בבגדים נוחים לתנועה, מחברת וכלי כתיבה 

להקת  יבמאי ויוצר תיאטרון עצמאי. ממייסד ןאמן מסכה, שחק חיים עבוד:

פר גבוהים למשחק, התיאטרון "סקפינו "ומנהלה האומנותי. מביים ומלמד בבתי ס

מגמות תיאטרון בתיכונים. משלב עבודה עם מסכות ,"קומדיה דל ארטא,"  שפת גוף 

ופנטומימה עם קבוצות בעלות רקע מיוחד. מרצה ומעביר סדנאות  משחק ומביים 

 בארץ ובעולם. 

 scapinomail@gmail.comדוא"ל: 

: דרמה תרפיסטית מדריכה מוסמכת, מלמדת ומעבירה סדנאות בארץ גלילה אורן

תעודה בדרמה תרפיה, היום  יובעולם. ניהלה את השלוחה של מכללת תל חי ללימוד

מרצה בתוכנית לתואר שני לדרמה תרפיה בתל חי. הנחתה קבוצות של תיאטרון 

קלינה פרטית, ומדריכה  תנוספת. בעל תייחודי הטיפולי עם סטודנטים ואוכלוסיי

עובדת בקלינקה פרטית, ומדריכה  צוותים העובדים עם משפחות בסיכון.

ומכשירה צוותים העובדים עם משפחות וילדים בסיכון ברווחות שונות 

 ברחבי הארץ. 

 galilato@gmail.comדוא"ל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 ימים 

 חמישי

  ושישי 

mailto:scapinomail@gmail.com
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 משחק הדדיתנועה וות בתנועת המטופל, למהתבוננ: מרחב המשחק - 7סדנה 

 מודל הטרנספורמציות ההתפתחותיות בדגש תנועתי 

 סמדר בן עמי וגדעון זהבי

DvT (Developmental Transformations)  המוכר גם כ"טרנספורמציות

התפתחותיות", הוא מודל טיפולי, בו מטפל ומטופל נפגשים באלתור מתמיד בתנועה 

 חק הנרקם ביניהם. ובדרמה בתוך מרחב המש

בסדנה זו, נבחן, כיצד ניתן להיפגש עם עצמינו ועם המטופלים שלנו דרך תנועה, 

להרחיב את המרחב התנועתי  באפשרותנומשחקיות והנאה. נבדוק האם ועד כמה 

 , מתוך מקום של חופש.נוושל מטופל נווהמשחקי של

 אה!ובעיקר, נשתדל להתחיל את הקיץ בתנועה, משחקיות, הנעה והנ

 סמדר בן עמי

MA ,מובילה את תכנית מרח"ב )מרכזים  ,מדריכה ומרצה מטפלת בתנועה ודרמה

 DvT המשחק  מרחב" רגשיים חברתיים( במשרד החינוך, ומנחה בכירה במכון

 ישראל"

smadarbenami8@gmail.com 

 גדעון זהבי

MAהמשחק מרחב"  מדריך בארץ ובעולם. מנהל את מכוןצה ו, דרמה תרפיסט, מר 

 DvT ישראל" 

gjz2000@gmail.com 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל
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 יום שישי

הכרות עם מודל וגישה חדשניים בטיפול ביצירה  - משחקי האדמה: 3הרצאה 

 והבעה

 איתן שקד

יפול בהבעה ויצירה והמתבססת משחקי האדמה היא גישה חדשה שניתנת ליישום בט

על תהליך של יצירה ומשחק באדמה. הגישה מתייחסת לאדמה כמרכיב הקיומי 

בכל תרבויות: האדמה "יולדת", מכילה, מחזיקה, מזינה,  ראשוניוהאוניברסאלי ה

 והמוות. מעגל החייםמרווה, מצמיחה ונושאת את רעיון 

, בני האדם להביע את עצמנו משחקי האדמה נובעת מהצורך הבסיסי שיש לנושיטת 

בחומר ולשחק. האדמה מאפשרת לנו לחוות ולנוע ספיראלית בין שלבי ההתפתחות 

השונים, בין משחק חושי ראשוני ללא תוצר, ועד פיתוח עצמי של משחקים ותוצרים 

אמנותיים המבטאים את סיפורי הנפש ומסעם. היצירה באדמה מעוררת העלאת 

שיים ראשוניים שלנו, והיא מספקת תחושת קרקוע תכנים שנובעים ממקורות נפ

 כמצע של ביטחון ויציבות שילווה את התהליך הטיפולי. 

משחקי האדמה מאפשרת תהליך של טיפוח היחס החם בין האדם והאדמה,  שיטת

-האדמה הופכת חומר יצירה, ובכך היא הופכת ישות עצומה של פוטנציאל לביטוי

 עצמי.

 ים להישמר שנים רבות.תוצרי היצירה באדמה יכול

נפשיים. תוך עבודתי -הגישה התפתחה תוך העבודה עם ילדים במגוון מצבים גוף

איתם, התגלו לי האוצרות הטיפולים באדמה. בהרצאה אספר על חוויות ממגוון 

טיפולים ואדגים מגוון שיטות של עבודה ומשמעותם: עבודה סנסומוטורית, משחק 

מטי בדמויות אדמה. אספר על יצירה עצמית של סימבולי בתוצרי אדמה ומשחק דר

משחקי מבוך העשויים אדמה ומשמעותם הטיפולית וכן על יישום עם קהילות בעת 

 מלחמה.

את השיטה ניתן ליישם עם המגוון האנושי שאנו פוגשים בטיפול: ילדים במגוון צרכים, 

 מבוגרים ומשפחות.

שומיה המגוונים באמצעות בהרצאה אציג את העקרונות של השיטה ואדגים את יי

 התייחסות לתיאורי מקרה ומגוון דרכי יישום. 

 למשתתפי הסדנה מומלץ להגיע להרצאה המקדימה 

יום 

  שישי
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 איתן שקד

, עובד בגני המכון להתפתחות הילד בי"ח זיו ובמרכז MAאיש חינוך, דרמה תרפיסט, 

הטיפולי "משאבים", מפתח את גישת משחקי האדמה וכן את גישת מרחב 

 ות.התחוש

 eitanshkd@gmail.comדוא"ל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל
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בפרפורמנס ותערוכה כציר מרכזי בטיפול ומודל  Being on Stage: 4הרצאה 

 הפסל חי החדשני

 ד"ר רונן ברגר

למרות שברור כי הטיפול באמנויות צמח מתוך האמנות עצמה, הכוללת לא רק את 

אלא גם את הצגתה בתערוכה, מיצג והופעה מעטים המטפלים אשר  תהליך היצירה

משלבים הופעה/תערוכה או פרפורמנס בטיפול או משתמשים בהם כציר מרכזי 

 בטיפול. יש אפילו הרואים בזאת מעשה לא מקצועי או אתי.  

באמצעות הצגת הערכים הטיפוליים של הופעה והעליה לבמה והתיחסות לדוגמאות 

באפשרות לשלב הופעה, תערוכה ומיצג בטיפול. נכיר טכניקות,  מהשטח נתבונן

קונספטים ומודלים שיכולים לתמוך בתהליך ונתבונן במורכבויות וסוגיות רלוונטיות. 

הנחת היסוד של ההרצאה היא כי שילוב הופעה בטיפול הוא אינו "דבר שקורה" אלא 

זה, התהליך ואופן תהליך מתוכנן שנבנה ומוגדר מראש, שמתווה ומגדיר את החו

העבודה וכי עצם העלייה לבמה והעבודה לקראת ההופעה מהווה אלמנט מעצים 

כשלעצמו וכי הבחירות האמנותיות שנעשות לקראתה מארגנות ומעצבות את 

 הנפש... 

לסיום נכיר את מודל הפסל חי החדשני, עקרונותיו, יתרונותיו ודרכי העבודה איתו, 

 low skills highפשוט ליישום, ובשפתו של שון מקניף, כמודל טיפולי מבוסס הופעה ה

sensitivity . 

 לקריאה נוספת: 

Berger, R. (to be published). Doing less is doing more – Living Statues as a medium in 

Drama therapy. Journal of Humanistic Psychology. 

 

ודלים ותיאוריות בתחום הטיפול תרפיה ומפתח מ-מייסד הטבע - דר' רונן ברגר

בדרמה תרפיה במכללה האקדמית לחברה   MA-מבוסס האמנויות. ראש תכנית ה

חי ובמוסדות שונים בעולם. רונן פרסם מאמרים -ואמנויות. מלמד גם במכללת תל

 . Art as therapyוספרים רבים והוא יוזם ומנהל את כנס כנסי 

 ronenbw@gmail.com דוא"ל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל
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 ארגז המים – מים עם במשחק הטיפול: 5הרצאה 

 ליבנה יעל

 (ממליתוס תלאס)  "מים הם הדברים כל, הדברים כל יסוד או עיקרון הם המים"

Water play therapy אשר פיתחתי המשתמשת וחדשנית ייחודית היא שיטה טיפולית 

. במשחק באומנות והטיפול עקרונות מהטיפול ומשלבת מרכזי הבעתי כמדיום במים

 באופן דינאמיים - פסיכו ונרטיבים רגשות להביע לילדים מאפשר במים השימוש

 .מאיים ובלתי נעים, חוויתי

 עולם" נוצר שבמהלכם עבודה שלבי 5 הכולל הטיפולי המודל את אציג בהרצאה

 לפנים חוץ בין דינמית עהתנו היוצר חיצוניות בדפנות המוקף, מים - מיכל בתוך" המים

 נוסף בשימוש. ובקרקעית" הים מעמקי"ב הנמצאים תכנים ובין צף - עליון רובד ובין

. מודעים ושאינם מודעים תכנים שונים מתגלים תאורה וחומרים ,זעירים חפצים ,בצבע

 טיפול תהליכי וממקדת כמזרזת זו טיפול בטכניקת לשימוש קליניות דוגמאות אציג

 טראומה, ביטוי, המתמודדים עם ילדים אצל רגשיות חסימות משחררת", תקועים"

 מתוך פותח הטיפולי המודל. תקשורת היקשרות, ולקויות בבעיות, חושי בויסות קשיים

 ונלמד כיום במסגרות שונות בארץ ובחול.  שנים רבת קלינית עבודה

 לקריאה נוספת: 

Livneh, Y. (2014). Rising on water – Water play therapy. Yael Livneh 

 ליבנה יעל

 בילדים לטיפול פרטית קליניקה מנהלת ,שנה 20-כ M.A ויצירה בהבעה תרפיסטית

 הספר את פרסמה לאחרונה. W.P.T  מים עם במשחק הטיפול שיטת מפתחת. ונוער

. ובעולם בארץ זו בשיטה וסדנאות הרצאות מעבירה, "Rising on water" :השיטה על

 מתפתחות במדינות וחינוכיים טיפולים לצוותים עבודה תוכניות ומובילה מפתחת

, אסון במצבי סיוע במשלחות משתתפת כן כמו ,טראומה שחוו בילדים טיפול בנושא

 במכללת במשחק לטיפול במסלול מרצה. א"בנל הומניטאריים סיוע ארגוני מטעם

 .לאומית בליגה כדורשת שחקנית ,בנים 4ל ואם נשואה, אורנים

 /http://aquatip.co.ilאתר:   Livnehyael@gmail.com:  מייל

<<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל
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 תיאטרון בובות טיפולי  - פעימות הלב של החפץ: 8סדנה 

 ד"ר נטע אורן

עבודה שפיתחתי, רצוני להזמין אתכם לסדנא בה התהליך היצירתי יתבסס על מודל ב

המיועד לעבודה טיפולית באמצעות שילוב אומנויות, דרמה ותיאטרון בובות עם ילדים 

 ומבוגרים מאוכלוסיות שונות.

במהלך ההתנסות ניצור יחד תנאים ליצירת מרחב מטפורי בו ניתן במה לבובות 

ש התיאטרון. המסך יעלה ויתגלה התיאטרון הפנימי שלנו, מקורות הכוח ומשאבי הנפ

 בחיינו.והנשכחים הנוכחים 

נפיח חיים ביצירי דמיון ונשחק יחד ולחוד עם החפץ הדומם, החפץ החי והאנוש. נעניק 

לבובות את הזכות להיות לנו כמדריכים אל עבר חלקי נפש המוסתרים מאימת הטאבו 

 והסוד. 

 ניצור מקום לבובת הגיבורה ולבובה החבויה ולזו שתגיח ממקום מסתור. יחד נעזור

להן לפלס את דרכן ולשזור את חוט העלילה הדרמטית. תבונת הבובה תנחה אותנו 

 במפגש עם המארג הקבוצתי, עם האומן שבנו ועם המבט פנימה והחוצה.

 לקריאה נוספת: 

תרפיה -מודל לטיפול קבוצתי בדרמה -עמוד טוטם ותיאטרון בובות  (.2014אורן, נ. )

ביאליק.  קרייתהטיפול.  לב -ורך(. היצירה ר. )ע, ברגר: ובשילוב אמנויות. בתוך

 אח הוצאת

 ד"ר נטע אורן 

תרפיסטית בדרמה ובתיאטרון בובות, מתמחה בטיפול בגישה היונגיאנית, מדריכה 

מורשית, מרצה במוסדות אקדמיים ובכנסים בארץ ובחו"ל, עובדת בקליניקה פרטית 

 עם ילדים ומבוגרים ובמרפאה לילדים ונוער בשלוותה. 

 nettaorenz@gmail.com"ל: דוא

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

  שישי

mailto:nettaorenz@gmail.com


 הטיפוללב  –היצירה  :הרביעיהכנס 

21 

  

 

 מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה. משחק כשלעצמו –( Leelahִליָלה ): 9סדנה 

 יזדי-דוב בלוםו זהר גרינברג

לטיפול בדרמה הנגזר מתוך  יישומי מודל הוא משחק כשלעצמו –( Leelahִליַלה )

 מסגרת להציע ניסיון היא זו פרדיגמה רדיגמת המשחק.מטה תיאוריה בשם פ

 בלתי באופן בטיפול המתרחשת הראשית הפעולה הינה המשחקיות בה התייחסות

 מונח בסנסקריטהוא ( Leelahִליַלה ) .אינטרפרטציה מגמתית וחסר מכוון בלתי, אמצעי

 רסיפו בתוך עבודה על מודל זה מתבסס אלוהי. כמשחק עצמו התופס את הקיום

 עבודה מרחב יוצר הסיפור. מסגרת, ונבנה בהשראת המשחק מבוכים ודרקונים

 ומשחק תפקיד משחקי בעזרת מתחולל התהליך. משחקית בהוויה כולו המתרחש

 הערך הדגשת , תוךמצטרפת, המתערבת באופן מינימאלי הנחיה מעמדת, חופשי

 מתבוננת. המשחק. במשחק אין קהל או דמות חיצונית  של והאוטונומי המרפא

המודל מציע תהליך טיפולי המאופיין בפרשנות מלווה ושאינה מגמתית, אשר אינו 

עוסק בתובנות קונקרטיות וספציפיות לחיים. תפיסה זו נובעת מתוך האמונה שרב 

הנסתר על הגלוי ושראייה מכניסטית מערבית, כשהיא לעצמה, מחמיצה את ייחודה 

וציאליזציה חינוכית, תוך הפעלת כוח. מודל של התרפיה, והופכת אותה לתהליך של ס

זה מבקש ליצור סיטואציה פרדוקסלית: לאפשר משחק המתנהל בהווה כפי שהוא, 

בככותו, ללא קהל, כלומר ללא מטרות או שאיפות להשיג משהו מחוצה לו; אבל בה 

בעת הוא מתנהל כדי לאפשר התפתחות וצמיחה בתוך המסגרת החברתית שאנו 

 חיים בה.

 דרש כל ניסיון במשחק, הסדנה מתאימה לכולם וגם לאילו החוששים לא נ

 מדרמה ומשחקי תפקיד מרתיעים אותם.

 גרינברג זהר

 .ומרצה מדריכה, פלייבק תיאטרון מנחת, שחקנית, MA תרפיסטית דרמה

 zohargrin@gmail.comדוא"ל: 
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 יזדי-בלום דוב

 דוקטורנט. רוח-נפש-גוף פסיכותרפיה בוגר, קליני וקרימינולוג רפיסטת דרמה

 וטיפול לביטוי סטודיו": להיות מקום"ב עובד. אילן בר' אונ, ופרשנות לפסיכואנליזה

חיפה  'אונ, באמנויות מטפלים להכשרת בתוכנית ומדריך מלמד. ובאמנויות בדרמה

 מכוון בלתי למשחק מודל": הִלילַ " של חוקר. והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות

 .שלום פעיל וכן. קהל ללא במשחק בטיפול העוסקת תיאוריה": המשחק פרדיגמת"ו

 dovblum@gmail.comדוא"ל: 

 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל
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תרפויטיות -מפה להערכה והתערבויות ארט: צורה'-ציר ה'סתם: 10סדנה 

 בגישת פסיכותרפית הצבע

 אב פישריו

הינה גישת טיפול פסיכודינאמית  CPS- (color psychotherapy)פסיכותרפית הצבע 

' של המאה  60 -ייחודית מבוססת אמנות,  אשר יסודותיה הראשונים נהגו בשנות ה

 הקודמת ע"י הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי ד"ר ג'ורג' שטרן. 

ל והאבחון, כמו הגישה הגישה מקשרת בין מסגרות תאורטיות שונות בשדה הטיפו

הפסיכואנליטית, הגישה האקזיסטנציאלית, גישות התפתחותיות, יסודות מבחן 

הרורשאך, ותאורית הגשטאלט. בבסיס הגישה נמצאת ההנחה כי דרך המלך לריפוי 

קוגניטיבי. -רגשית ודרכי הביטוי הרגשי-עוברת דרך שינוי התפיסה הקוגניטיבית

וח נפשיים קיימים בגילוי אזורים חדשים "בריאים", קיימת התמקדות בחיזוק מוקדי כ

 ובשינוי דפוסי התנהלות פנימית ותפקודית.

פסיכותרפית הצבע מציעה דרך ייחודית להעמקת היכולת האבחנתית ביחס למטופל 

וערוצים מגוונים להתערבות טיפולית הנגזרים מכך. המטפל מבצע מהלך מתמיד של 

המטופל. מכאן, הוא "מסמן" לעצמו אזורי הערכה על מצבו הפנימי הנתון של 

התערבות רצויים, אותם הוא "מתרגם" לאפשרויות  ליצירה  בצבע ובחומר אותן הוא 

ידי הגישה לביצוע מהלכים אלה הינו ציר -מציע למטופל. כלי מרכזי המוצע על

צורה'. זוהי מפת הערכה המחברת בין התבוננות אנאליטית ואמנותית, -ה'סתם

ע רחבה ומעמיקה להערכה ולבניית התערבויות בטיפול מבוסס המשמשת קרק

צורה' בכל נקודה נתונה בטיפול, בכדי -אמנות. המטפל יכול להיעזר בציר ה'סתם

להעריך את מצבו של המטופל ואת הגשת הגירויים והחומרים המתאימה להתקדמות 

 מהלך הטיפולי. 

הצבע ועם יסודות ציר  פסיכותרפיתתית ומושגית עם יחווינקיים הכרות בסדנה 

צורה'. נערוך התנסויות בצבע ובצורה, שיאפשרו לחוות את החיוניות, התנועה -ה'סתם

והיצירתיות שמעוררת העבודה בהתאם לעקרונות הגישה. נזמן את המשתתפים 

חומרים, צבעים לזהות את נקודות החיבור האינדבידואליות בין עולמם הפנימי לבין 

יום 

  שישי
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. CPS -על ההקשר של ההתנסויות השונות למושגים מתוך ה  ותהליכי יצירה. נשוחח

 ובעיקר, נשתדל להנות.

 יואב פישר

פסיכולוג קליני מומחה, מדריך בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה, מנחה קבוצות 

 וממפתחיה המרכזיים של הגישה CPSלמידה והכשרה ב 

 ryo@gmail.comfischeדוא"ל: 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

 

 

 

 

יום 

  שישי
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הקשר בין התפתחות  על-  מה בין השרבוטים ולבטחון העצמי - 11סדנה 

 נפשהתפתחות ההשרבוט והצורות הראשוניות ל

 מיכל בוגין פיינברג

בספרי החדש בסדנה חוויתית זו אציג את הגישה ההתפתחותית שחקרתי ושמוצגת 

היחודית   תמשמעוואת ה הגישה ציג אתא הרצאה. ב"נא לא להפריע, אני מצייר"

, החל ביניהםשל המעברים של כל שלב בהתפתחות ציורי הילדים ואת הערך 

 והתפתחותאתייחס לקשר הקיים בין בית ודמות.  ציורלועד  המופשטמהשרבוט 

. הבנת קשר זה וההבנה שיש סדר והגיון המוטוריתהתפתחותו הרגשית של הילד לבין 

מבט חדש, מקבל ומתרגש על הילד מתוך נתינת בהתפתחות זו, מאפשרת התבוננות ב

  חוויה כי הוא מובן ואהוב.

ושלב  את עולמו הרגשי של המבוגר,גם ולהבין הפרספקטיבה שאציג יכולה לעזור 

כאשר הצורות השונות חוזרות  בו נמצא בתהליך הטיפולי,ההתפתחות היצירתי 

 .ומשתקפות מציוריו

יצירה באמנות ה למעשה. נתנסה בנכיר את משמעות התיאוריה מהלכ בסדנא 

נגלה  .התבוננות והעמקת ההקשבה הפנימית בעזרת גישת ההתמקדותובהפלסטית, 

בין משמעות הצורות המשתקפות בציורי המבוגר למשמעות הצורות  הזיקה את

הקשר בין הצורות שנבחרו אצל  את נגלה  המתהוות בהתפתחות ציורי ילדים.

את אותן המשמעויות  ואיך היא משחזרת  להם,משתתפי הסדנא לחוויה הרגשית ש

 . מציורי הילדות

ובסקרנות על ציוריו ושירבוטיו  בענייןלהתבונן  למטפליםיכולה לעזור הגישה שאציג 

כך גם  אישור שהוא מובן. כמו שהוא באותו רגע ולהעניק לו   לקבל אותו ,המטופלשל 

 .תוגבר אהבתו ליצירה ולדימוי העצמי שלו

 פיינברגמיכל בגין 

"נא לא להפריע אני  הספרמחברת   ם.שני-תרפיסטית באמנות בעלת נסיון רב

בוגרת לימודי . הקווים ונפש הילד מפגש מרתק בין התפתחות השרבוט,-מצייר"

לימודי פסיכותרפיה  אמנות במדרשת בית ברל וטיפול באמנות באוניברסיטת חיפה,

אוניברסיטת ת"א ולימודי ה.ל.פ.ב.א,הנחיית הורים ב-בגישה פסיכואנליטית

לסלי בהיא לימדה תרפיה באמנות  יורק.-התמקדות בהסמכת המכון הבינלאומי בניו

כיום מטפלת בקליניקה פרטית מרצה ומנחה מוסמכת של  .קולג ובבית ברל

 .מטפלות באמנות

 boginmichal@gmail.comליצירת קשר: 

 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

  

יום 

  שישי
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הכרות עם מודל וגישה חדשניים בטיפול ביצירה : משחקי האדמה: 12 סדנה

 והבעה

 איתן שקד

. המגע והמוות האדמה היא בסיס אוניברסאלי ראשוני, הנושא את מעגל החיים

באדמה הוא נגיעה בבסיס החוויה הקיומית. יסוד האדמה הוא ביטוי של גשמיות, 

הישרדות פוריות, , חושניות, מיניות, ביתיות, קביעותהכלה, החזקה, שורשיות,  ,יציבות

של האדם, לאינסטינקט  הוריתדחף האימהי והעוצמה הה ייצגת את. האדמה מוקיום

 .ליצור חיים חדשים

פיתחתי את גישת משחקי האדמה כדרך יישומית, המתאימה במיוחד לאשכול 

 מקצועות הטיפול באמצעות היצירה וההבעה. האדמה מאפשרת לנו לחוות ולנוע בין

שלבי ההתפתחות השונים ביצירה וברמות המשחק, בין משחק חושי ראשוני ללא 

תוצר, ועד פיתוח עצמי של משחקים שהמשחק בהם מבטא באופן חי את נושאי הנפש 

 ומסעם.

 האדמה היא בחינם ובשפע! 

אני מיישם את שיטת משחקי האדמה עם ילדים בריאים, ילדים שהם בעלי מגוון לקויות 

ילדים מרקע של הזנחה והתעללות, ילדים בעלי מגוון קשיים רגשיים התפתחותיות, 

 וכן מבוגרים.

-בסדנה נצא למסע של נגיעה באדמה. את מסענו נחל  ברמה הראשונית, הסנסו

 מוטורית ונמשיך ליצירה אישית אדמתית שתוליד משחק. 

הסדנה תאפשר לכם לחוש את עוצמתה של האדמה ככלי ביטוי ותקנה לכם כלים 

 יסיים ליישום הטיפולי עם מגוון אוכלוסיות יעד.בס

 למשתתפי הסדנה מומלץ להגיע להרצאה המקדימה 

 איתן שקד

, עובד בגני המכון להתפתחות הילד בי"ח זיו ובמרכז הטיפולי MAדרמה תרפיסט, 

 "משאבים".

 eitanshkd@gmail.comדוא"ל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

  שישי
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אימפרוביזציה בתנועה : להיות ביחד / להיות בנפרד: 13וסדנה  כיתת אמן

 כמטפורה לחיים...

 אילנית תדמור

בכיתת אמן וסדנה חוויתית זו אני מזמינה אתכם להתבונן בשאלה מורכבת זו "להיות 

ביחד / להיות לחוד", באמצעות התנסות באימפרוביזציה בתנועה והתבוננות במתגלה 

 בה כמטפורה לחיים... 

ת הדואט הראשון ניצור בריקוד עם עצמנו, עם החלל והזמן שבפנים ובחוץ... נמשיך א

 קבוצה. לריקוד עם פרטנר ובהמשך נלמד לרקוד ולאלתר ב

 : בתהליך נתבונן בשאלות

 כאוס? ללא בימוי חיצוני או .כיצד אנחנו יכולים לעבוד כקבוצה וליצור ביחד ריקוד, 1

יצירה שלמה אחת, להבדיל צת אנשים ליצור לקבושמאפשר . איך יוצרים מרחב 2

 שמתקיימים במקביל? כמה סולואים מ

 נתבונן באפשרויות: להצטרף, לתמוך, להוביל, ליזום ולהציע... להגיד כן... 

 נתבונן בחיים באמצעות האימפרוביזציה...

 אין צורך בנסיון קודם בריקוד , כולם מזמנים 

 מומלץ בוא בבגד נוח לתנועה 

 וראילנית תדמ

אמנית עצמאית, כוריאוגרפית, רקדנית, מרצה ומורה מובילה לאימפרוביזציה, 

בוגרת האקדמיה למוסיקה . בארץ ובחו"ל האחרונות 20ב. וקונטקט אימפרוביזציה

הופיעה ויצירה יצירות רבות  ומחול בירושלים והאוניברסיטה העברית בירושלים.

"הרמת מסך",   "גוונים במחול", ניהם ב "פסטיבל ישראל",יב , ליםיבפסטיבלים מוב

 "אנטימדאנס" ועוד.

, בית ספר עצמאי ללימודי אימפרוביזציה, PLAYהקימה את  סטודיו  2005בשנת 

קורס אשר מקים גם  קונטקט, תהליכי התפתחות, ריפוי ויצירה דרך הגוף והתנועה

להכשרת מורים ומנחים לאימפרוביזציה בתנועה בשיתוף עם המרכז הישראלי 

  ואת גוף נפש.לרפ

יום 

  שישי
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השנים האחרונות מפגשי תנועה לערבים ויהודים, יחד עם הכוריאוגרפית  6-מובילה ב

  הקימה את פרויקט "גשרים" נוער ערבי יהודי רוקד. עמההפלסטינית ראבעה מורקוס, 

הרצתה אילנית ב  מנהלת את הפרויקט "רקדן בקהילה", מטעם משרד התרבות. 

TEDx חברה בעמותת . 2000הביצוע הטוב ב"גוונים במחול"  וזכתה בפרס על ירושלים

הכוראוגרפים וממייסדי עמותת הקונטקט אימפרוביזציה ופסטיבל הקונטקט הבין 

 לאומי בישראל.

http://play4dance.com  ,/bloghttp://play4dance.com/  , info@plat4dance.com , 

 03-5604407טל: 

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

  שישי
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 -" מים עם הכרות עם שיטת הטיפול "במשחק: המים שביסוד הסוד: 14סדנה 

W.P.T 

 יעל ליבנה

 איך אפשר להישאר עם הרגלים על הקרקע ובאותה עת לצלול עמוק לתוך הנפש?

 בלבד ידיים מגע באמצעות מאפשרת מים )ארגז המים( זושיטת המשחק עם ה

 מהות וגם חומר גם מהווים המים כאשר פנימיים ולעולמות בגופנו המים אל להתחבר

 רבת קלינית עבודה מתוך צמח הטיפולי המודל. החיים פרדוקס את יחד אוחזים אשר

 רשיפו הראה הטיפול בשיטת השימוש באמצעות כאשר ונוער ילדים עם שנים

 .ועוד חרדה ,התקשרות קשיי ,ויסות בעיות של במקרים

 בשימוש ומהנה חוויתי באופן נתנסה ,השיטה של הבסיס עקרונות נכיר את ,בסדנה

" מים עולם" ניצור ,Play therapy and Play- fullness ומשחק ליצירה כמדיום במים

 ככלי שנוצרו דיםמיוח מים שולחנות גבי על, זעירים וחפצים צבע כמו חומרים בשילוב

 במשמעותם ונדון המים בעולם המופיעים הסמלים את נכיר .לשיטה הנילווה טיפולי

ייחודית זו וביישומיה עם  טיפול שיטת של ביתרונות נדון. הטיפולי לתהליך ובתרומתם

 את המתאים ,כמו מים וצבע צורה חסר חומר כיצד, להבין אוכלוסיות מגוונות. ננסה

  .ולטיפול להכלה יעיל מדיום והמהו ,כלי לכל עצמו

 .ומיוחדת חדשה לחוויה" למים לקפוץ" אתכם מזמינה

 למשתתפי הסדנה מומלץ להגיע להרצאה המקדימה 

 ליבנה יעל

 בילדים לטיפול פרטית קליניקה מנהלת,שנה 20-כ M.A ויצירה בהבעה תרפיסטית

 הספר את פרסמה . לאחרונהW.P.T  מים עם במשחק הטיפול שיטת מפתחת. ונוער

. ובעולם בארץ זו בשיטה וסדנאות הרצאות מעבירה, Rising on water:"" השיטה על

 מתפתחות במדינות וחינוכיים טיפולים לצוותים עבודה תוכניות ומובילה מפתחת

, אסון במצבי סיוע במשלחות משתתפת כן כמו,טראומה שחוו בילדים טיפול בנושא

יום 
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 במכללת במשחק לטיפול במסלול מרצה. א"בנל הומניטאריים סיוע ארגוני מטעם

 .לאומית בליגה כדורשת שחקנית, בנים 4ל ואם נשואה, אורנים

 Livnehyael@gmail.com:  מייל

 <<אן כלחצו  –לתוכן העניינים חזרה ל

 

יום 

  שישי
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