
 2019 אוגוסט                                                                             התפתחות דרמטית קייצית!

 מטפלים יקרים

 המדריכ/ה
 

פרטי ו מיקום נושא הסדנה
 התקשרות

 מועדים

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

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

תרפיה: "גוף, נפש, רוח", תוכנית תלת שנתית לפסיכו
יפה ומרכז שילוב. דוקטורנט לפסיכואנליזה של אונ' ח

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

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

 ת, בילדים נוער ובמבוגרים.וקבוצתיו
צועי רכשתי במרכז הרפואי "שער וני המקאת ניסי

 מנשה", בפנימיית טוקאייר ובקידום נוער.

 משחק כשלעצמו –ִליַלה 
המודל ִליַלה מתבסס על עבודה בתוך סיפור מסגרת, 
ונבנה בהשראת המשחק מבוכים ודרקונים. הסיפור 

קית. יוצר מרחב עבודה המתרחש כולו בהוויה משח
קידים חופשי, התהליך מתחולל בעזרת משחקי תפ

המתערבת באופן מעמדת הנחיה מצטרפת, 
מינימאלי, תוך הדגשת הערך המרפא והאוטונומי של 
המשחק. התהליך הטיפולי, שהמודל מציע, מאופיין 

בפרשנות מלווה, אשר אינו עוסק בתובנות 
 קונקרטיות וספציפיות לחיים.

 , חופית1האקליפטוס 
5277726-205   

dovblum@gmail.com 

יום ו' בבוקר בתאריך 
שיתואם עם 
 המשתתפים

 רונית רכטשפן
דרמתרפיסטית, מדריכה ופסיכותרפיסטית ילדים 
ונוער. מתמחה בטיפול בילדים ובהדרכת הורים. 

העמותה מטפלת מזה עשור בגני תקשורת בחולון של 
מחה מת לילדים בסיכון ובקליניקה פרטית בתא.

במשחק עם ילדים המתקשים לשחק בראייה 
 התפתחותית.

איך מבטא המשחק היכן  - המשחק הזה הוא אני

 נקדם אותו נמצא הילד מבחינה התפתחותית ואיך
במפגש זה נבחן את המשחק המעוכב. נאבחן היכן 

 EPRמודל הנמצא הילד מבחינה התפתחותית עפי 
ות ונדון של ג'נינגס ותוך חיבור לתיאוריות התפתחותי

באפשרויות לקדם את המשחק המשותף )ובעקבות 
 זאת את ההתפתחות(.

 תל אביב 8מצדה 
0526462929 

ronit.bac@gmail.com 

6.9.19   9:30 
13.9.19 9:30 

 פזית אילן ברקוביץ
 וזוגית,מטפלת ומדריכה בדרמה, מטפלת משפחתית 

 פסיכותרפיסטית דינאמית.
ה ללפיה במכמלמדת בתכנית לתואר שני בדרמה תר

האקדמית תל חי, במרכז  ויניקוט ובמכון לפסיכותרפיה 
קבוצתית בתיאטרון פלייבק. מטפלת בילדים מתבגרים 

 ומבוגרים, זוגות ומשפחות בקליניקה פרטית.
 
 
 

הדרכת הורים, על סדנת הדרכה  –הדרכת הורים 
בו באמצעים  ,חלק תיאורטי וחלק מעשי בה יהיה

אחת ממשתתפות  דרמטיים ננתח הדרכת הורים של
הסדנה ונגבש כיווני עבודה מעשיים מתוך הבנה 

 הקשר של המטופל/ת עם הוריה/ו.דינאמית של 

 א הרצליה 52בורוכוב 
0544930711 

pazitilanb@gmail.com 

19.9.19 
14:30-17:00 

 

mailto:dovblum@gmail.com


 

 

 סדנאות מגוונות של מדריכים בדרמה.. נים שהבשילו ב"התפתחות הדרמטית"אשושמחות וגאות לפרסם את פירות הקיץ הר

 .למשתתף ₪ 50 , עלות מפגשמול המדריכים עצמם רישום ותשלום לסדנאות יעשה ,פרטים

 

 לילך וינר רג'יניאנו
 MA  חי ואו' חיפה. –טיפול בדרמה הבעה ויצירה, תל 

 בוגרת המכון לפסיכותרפיה באמצעות תאטרון פלייבק.
מטפלת באוכלוסיות שונות ילדים, נוער בסיכון ובעלי צרכים 

 מיוחדים.
 מטפלת, בילדים , נוער בקליניקה פרטית.

 תרפיה ) שלב הסמכה(מדריכה סטודנטים לדרמה 
 .מספרת סיפורים

 מנחה קבוצות וסדנאות בדרמה ותאטרון פלייבק.
 כותבת ומביימת הצגות ילדים.

 שחקנית בקבוצת פלייבק מראות 

 

 - בשביל הסיפור
תעסוק בשילוב ספרי ילדים, ויצירת סיפורים  ההסדנ

 אישיים עם מטופלים בתוך חדר הטיפולים. 
 עבורי סיפורים זה לא רק מקצוע זו הוויה.

כשאני עוברת אירוע הוא מיד הופך  לסיפור , מה שעוזר 
 מזווית ראיה אחרת.האירוע כסיפור ולי להתבונן על 

זה  אני מרבה להשתמש בסיפורים עם הורים וילדים,
 מכניס קסם רב.

הסדנה תעסוק בנושא דרך עבודה אישית, דוגמאות של 
סיפורים מומלצים , טכניקות ורעיונות איך ליצור ולעודד 

 סיפור עם המטופל.  

 

 בית דגן 3הלילך 
0522321522 

siporonet@gmail.com 
 

4.10.19  8:30 
8.11.19 8:30 

 

mailto:siporonet@gmail.com

