
 

 המדריכ/ה
 

 מועדים פרטי התקשרותו מיקום נושא הסדנה

 אפרת גל
מדריכה בדרמה  שנה, 20-דרמה תרפיסטית יותר מ

וזוגית מוסמכת ומנחת  תתרפיה,  מטפלת משפחתי
 קבוצות וסדנאות .

 

 מקום ושייכות
סדנה שתבדוק בדרכים משחקיות ויצירתיות שונות 

ובקבוצות את המקום שלנו במשפחה בזוגיות 
 השתייכויות שונות ,ואת יחסנו למקום הזה.

 

 קיבוץ מעין צבי
0505918018 

egali465@gmail.com 

בשעות  18.8-ה 'יום א
 9.00-12.00 

או  יום ג' ה-20.8 
- 18.00בשעות 
21.00 

 אפרת גל
מדריכה בדרמה  שנה, 20-דרמה תרפיסטית יותר מ

וזוגית מוסמכת ומנחת  תתרפיה,  מטפלת משפחתי
 קבוצות וסדנאות .

 

 דרמה ויצירתיות כמנוף להתמודדות:
המפגש מציע עבודה בשילוב אומניות ודרכים 

יצירתיות המאפשרות התבוננות שונה לקונפליקט 
 או דילמה המעסיקה אותנו בתחומי החיים השונים.

 קיבוץ מעין צבי
5059180180 

egali465@gmail.com   

, 19.8-ה יום ב'
21.00-18.00  

או יום ד' ה-21.8 
9.00- 12.00  

  דובי בלום
( M.Aנשוי ואב לשני ילדים. בעל תואר שני )

אילן; בוגר התוכנית -בקרימינולוגיה קלינית מאונ' בר
מטפלים בדרמה במכללת בית ברל; בוגר להכשרת 

תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה: "גוף, נפש, רוח", 
של אונ' חיפה ומרכז שילוב. דוקטורנט לפסיכואנליזה 

 אילן-ופרשנות באוניברסיטת בר
מלמד בתוכנית להכשרת מטפלים באומנויות באונ' 

 חיפה ובמכללה האקדמית לחברה ואמנויות.
במסגרות פרטניות  1999מטפל החל משנת 

 וקבוצתיות, בילדים נוער ובמבוגרים.
את ניסיוני המקצועי רכשתי במרכז הרפואי "שער 

 מנשה", בפנימיית טוקאייר ובקידום נוער.

 משחק כשלעצמו –ִליַלה 
המודל ִליַלה מתבסס על עבודה בתוך סיפור 

מסגרת, ונבנה בהשראת המשחק מבוכים 
ה המתרחש כולו ודרקונים. הסיפור יוצר מרחב עבוד

בהוויה משחקית. התהליך מתחולל בעזרת משחקי 
תפקידים חופשי, מעמדת הנחיה מצטרפת, 

המתערבת באופן מינימאלי, תוך הדגשת הערך 
המרפא והאוטונומי של המשחק. התהליך הטיפולי, 
שהמודל מציע, מאופיין בפרשנות מלווה, אשר אינו 

   עוסק בתובנות קונקרטיות וספציפיות לחיים.

 , חופית1האקליפטוס 
5277726-052   

dovblum@gmail.com  

ת על בסיס דריש
 המשתתפים

 טובי גולד
שנים במשרד החינוך(,  8דרמה תרפיסטית )לשעבר 

מרכזת פרויקט לקבוצות חברתיות בשיתוף עירית 
מדריכה מטפלים, מרצה, הוגה ראשל"צ  והמתי"א, 

ומנחת השיטה הייחודית ל"העצמה הורית בעידן 
הדיגטלי" אבני היסוד שכל מטפל והורה צריך ללמוד 

 וליישם בעידן הדיגיטלי.

העצמה  -משחק ילדים לאמסכים זה "
 הורית בעידן הדיגיטלי",

 מפגש חוויתי )קריטי להדרכות הורים(
נלמד על סוגי הנזקים וההשלכות השונות שיש 
ממסכים ומהתמכרות למסכים, נבין מדוע ואיך 

שימוש נרחב במסכים פוגע ומפריע לתהליך 
הטיפולי, במטופל, בהורים וגם בחיינו האישיים, 

נלמד מה הם הכלים להגבלת מסכים בשיתוף 

 א נס ציונה 3סנונית 
0507365971 

 tovitr@gmail.comמייל: 

29.7   9:30-11:00 
20:30-  29.7  או

22:00 

mailto:egali465@gmail.com%20%20מייל
mailto:egali465@gmail.com
mailto:dovblum@gmail.com


פעולה, ונטעם מה ילדים והורים צריכים במקום 
ילדים מאושרים, בריאים, רגועים, מסכים כדי להיות 

 מוגשמים, בעלי בטחון עצמי וביטוי עצמי. 

 רונית רכטשפן
דרמתרפיסטית, מדריכה ופסיכותרפיסטית ילדים 

ובהדרכת הורים. ונוער. מתמחה בטיפול בילדים 
מטפלת מזה עשור בגני תקשורת בחולון של העמותה 

מתמחה  לילדים בסיכון ובקליניקה פרטית בתא.
במשחק עם ילדים המתקשים לשחק בראייה 

  התפתחותית.

איך מבטא המשחק  - המשחק הזה הוא אני

נקדם  היכן נמצא הילד מבחינה התפתחותית ואיך
 אותו

כב. נאבחן היכן במפגש זה נבחן את המשחק המעו
 EPRנמצא הילד מבחינה התפתחותית עפי מודל ה

של ג'נינגס ותוך חיבור לתיאוריות התפתחותיות 
ונדון באפשרויות לקדם את המשחק המשותף 

 )ובעקבות זאת את ההתפתחות(.
 

 תל אביב 8מצדה 
0526462929 

ronit.bac@gmail.com 

בשעה  28.7יום א, 
19:30.  

בשעה  2.8יום ו, 
9:30. 

בשעה  4.8יום א, 
19:30. 

בשעה  9.8יום ו, 
9:30. 

בשעה  11.8יום א, 
19:30 
בשעה  16.8יום ו, 
9:30. 

 

 יצחק-דר' רחל בר
 פוסט טראומה, מתמודדי נפש במצב משבר

 אובדן, לידה שקטה, הפרעות קשב וריכוז
 

סיפור הדוקטורט שלי, הדרך האישית בטיפול 
מאחוריה, הדרכה של והפילוסופיה שעומדת 

 תאור מקרה מהמשתתפים

 קיבוץ פרוד
0523864353 

dr.by.rochale@gmail.com 

29/7 
בשעות  5/8 או 

20:00-22:00 

 

 

 


