
 

 

 

 
 לבחור אחת – 12:30-10:30 סדנאות סבב ראשון

 
 כמה מילים על המנחה שם הסדנה

המשולש 
הנצחי: 
אהבה, 

אינטימיות 
 -ומיניות

 האמנם?
 

הסדנא 
לא מלאה!! 

ניתן להרשם 
 לסדנא זו.

 יפי שפירר
תרפיסטית ומדריכה מוסמכת  

בפסיכודרמה על ידי האיגוד 
הישראלי לפסיכודרמה ,י.ה.ת 

והאיגוד האירופאי לפסיכודרמה 
וסוציומטריה., מנחת קבוצות 
 -ומגשרת טיפול זוגי ומשפחתי

ת.ל.מ. הכשרה ב: 
SE.FR.CBT   P.T.S.D 

טראומה -להתמודדות עם פוסט
וחרדה.  מנחה ראשית ב"סמינר 
קליני " בבית חולים באר יעקב , 

בבית ספר לפסיכודרמה 
אנליטית  "כיוונים" בניהולו של 

 B.Edעודד נוה. בעלת תואר 
בחינוך יצירתי עם התמחות 

 ובתנועה בתיאטרון

סדנה בה נחקור כל אחד מהמושגים האלה דרך השילוב בין תנועה 
 פסיכודרמה.ו

ננסה לשמור על מבנה קלאסי של מפגש פסיכודרמטי: חימום, בחירת 
 פרוטגוניסט פעולה פסיכודרמטית , שרינג.

בתום השרינג , נעשה תהליך קצר של פרוססינג ודיון יותר תיאורטי על 
 הדילמות שנצפו במהלך הפעולה הפסיכודרמטית. ) ככל שהזמן יאפשר( 

לי בטיפול , אינטימיות , ארוטיקה, טאבו, מושגים: משולש יחסים אדיפא
 העברה ארוטית.

 
"אמור 

ופסיכה" 
מיתוס אהבה 

 וזוגיות.

 אילנה רזניק
 מטפלת בפסיכודרמה 

פסיכותרפיה  אנליטית על פי 
 הגישה היונגיאנית

-רכזת "ערבי חמישי " בקבוצה
העמותה הישראלית להנחיה 

 וטיפול קבוצתי. 
 

כבר מזמן הייתה עוזבת אלמלא הייתה "אהובתי היא כמו ארץ מדבר. 
חושבת שתמצא בי מים מתוקים. דווקא אז אני אוהב אותה יותר"   מאיר 

 מים מתוקים-אריאל
האהבה וזוגיות היא תמה שמעסיקה אותי באופן אישי מאז התבגרותי , 

ומחברת אותי לסיפורים בחדר הטיפולים.  זאת חוויה אישית כמו שמאיר 
כמו ארץ מדבר" ומייצגת את המהות האנושית אריאל כותב "אהובתי 

 כולה.
 אני מציעה לחקור את הנושא אהבה וזוגיות דרך המיתוס "אמור ופסיכה".

המיתוס הוא סיפור מיתולוגי המתאר את היווצרות התודעה האנושית 
לאורך הדורות ויחד עם זאת גם את התהליך שעובר כל אחד ואחת מאתנו 

 בהתהוות האישית. 
אמור ופסיכה עוסק באהבה תשוקה וזוגיות בהתפתחות של  המיתוס של

היסוד הנשי )אנימה( והיסוד הגברי )אנימוס( בנפש האדם. המפגש של 
פסיכה עם הגבר הזר והמאיים מייצג חוויה רגשית משמעותית בהתפתחות 

האישה. אמור מתגבר על הפחד מהנשי מתאהב בפסיכה ונפרד משליטתה 
מיתוס העוסק ביחסים בין גבר ואשה ובמעבר של אמו .אמור ופסיכה הוא 

 מאהבה עיוורת לאהבה בוגרת.
הסדנה מציעה התבוננות אישית וקבוצתית  על חיי האהבה כמהלך 

 התפתחותי פנימי , 
 תוך התנסות חווייתית בפסיכודרמה אנליטית ברוח הגישה היונגיאנית.

הפסיכודרמה 
 של הגוף

 או
גוף ותנועה: 

מיניות 
 ואהבה

נת שופר עיד"ר  
 אנגלהרד;

פסיכותרפיסטית ומטפלת 
בתנועה, מדריכה, ראש המגמה 

לטיפול בתנועה, בביה"ס לטיפול 
 באמנויות, אוניברסיטת חיפה.

מטופלים רבים מגיעים לטיפול עם קשיים ביצירת קשר, אינטימיות 
וזוגיות. כמטפלים העובדים עם הגוף ישנה חשיבות רבה בתרגול המעבר 

לחוויה בגוף ומהגוף למילה הסימבולית. בתפר ביניהן, מהשיח המילולי 
מתפתחת המשמעות הרגשית של החוויה הקונקרטית. נתנסה בטכניקות 

באמצעותן ניתן להעמיק את הקשב לתחושות גוף במפגש עם האחר, נחקור 
פיסי של האינטימיות, ונחשף לאבני היסוד של -את ההיבט הפסיכו

כתביהם של כריסטופר בולאס וג'וליה 'פסיכותרפיה זוגית בתנועה' דרך 
 קריסטבה.

תחושה 
מורגשת 

כמצפן 
למטפל בשיח 

על תשוקה 
 ומיניות

 עדי כהן
פסיכולוגית רפואית, בעלת 

-הכשרה בתרפיה מוכוונת
התמקדות, ולאחר סיום 
התוכנית התלת שנתית 

לפסיכותרפיה אינטגרטיבית 
מערב. עובדת לפי מודל -מזרח

של טיפול אינטגרטיבי תוך 
תשומת לב למרחב בין המילים 

לגוף בטיפול נפשי. מטפלת 
במרפאה הפסיכולוגית 
אביב. -ובקליניקה פרטית בתל

מנחת קורס "איך לעבוד עם 
הגוף בחדר הטיפולים?" במכון 

מפרשים. עורכת מדעית 
 .בבטיפולנט

הטיפולים, -שאת את "הגוף" בחדר-השיח על תשוקה ומיניות מנכיח ביתר
ב שיש בו "בשריות" ולא מעט טאבו. כיצד שיח על ומעביר אותנו למרח

מיניות משפיע עליך כמטפל/ת? האם הוא גורם לך חוסר נוחות? בושה? 
סקרנות? רתיעה? עוררות? אדישות? איך אתה בוחר את המושגים בשיח 

עם מטופלים על חיי המין והמיניות שלהם? )למשל: האם המטופל "עושה 
"עושה אהבה?(. כיצד יודעים מתי ואיך סקס", "מקיים יחסים" "מזדיין" 

מתאים "לגעת" בנושא כה טעון? ואיך התפיסות שלנו לגבי המיניות שלנו 
 משפיעות על האופן בו אנו נוכחים בשיח שכזה?

( Felt Senseבסדנא נדון בחשיבות תשומת לב לתחושות גופניות מורגשות )
תוך התייחסות  כדרך לנכוח באופן מיטבי בשיח עם מטופלים על מיניותם,

העברה נגדית -למה שעולה בנו כאינדיקציה אפשרית לתהליכי העברה
ארוטית, וכמצפן לבחירת השפה וההתערבויות הטיפוליות המתאימות. 

 הסדנא כוללת תרגולים בזוגות ובקבוצה.

 



 

 

 

 לבחור אחת – 15:00-13:00שני סדנאות סבב 
 
 

 כמה מילים על המנחה שם הסדנה
התקשרות ומיניות 

 בטיפול זוגי
 נורגאסנת כהן 

פסיכולוגית קלינית , 
יסדה את הטיפול הזוגי 

( EFTממוקד הרגש )
בארץ, מטפלת מוסמכת 

ומדריכה בשיטה  EFTב
)בתהליך הסמכה(. 

מהצוות המיסד של 
ביה"ס החדש 

לפסיכותרפיה ושל 
"תוכנית הגל החדש 

בפסיכותרפיה" במרכז 
הבין תחומי בהרצליה. 
אוסנת מלמדת ומרצה 

ל טיפול זוגי ממוקד ע
במסגרת התוכנית  ,רגש

ובתחנות לטיפול זוגי 
ומשפחתי. ממיסדיי 
העמותה הישראלית 
 לטיפול אינטגרטיבי

השינויים שחלו בחיי המשפחה ותפקידה של הזוגיות, יצרה יותר 
מתמיד צורך לקיים שיח במקומות בהם בעבר היו מוסכמות 

ויכולת לתת שמות חברתיות. היכולת לפתח שיח כזה מצריכה מפה 
לתופעות השונות בחדר. מטפלים  נדרשים לפתח ביטחון ויכולת 

לנוע באולמות התוכן המיני בחופשיות ומשחקיות כמו גם ביכולת 
 לפתח שיח רגשי על צרכי התקשרות עמוקים.  

מטרת הסדנא לשפר את היכולת  לגעת, במקומות פגיעים כל כך 
סים ולאפשר למטפל לשבת ולעיתים מעוררי בושה ,כחלק נוסף ביח

 בנוחות שתאפשר לזןג לקיים שיח אינטימי קרוב ומישחקי. 
הסדנא  תכלול חלקים תאורטיים, שיח ודיון בנושא ושילוב  של 

 תרגול חוויתי.

פסיכודרמה מבוססת 
פערים  – תּובחנּומ

 בתשוקה המינית
 

לא ניתן הסדנא מלאה!! 
 להרשם לסדנא זו.

לינור מזריאר 
 רוזברג

מטפלת בפסיכודרמה 
מבוססת מּובחנּות. 

מרצה במכללת מדריכה. 
תל חי ובבר אילן. 

מטפלת בקליניקה 
פרטית בקרית טבעון 

בזוגות, מבוגרים, ילדים 
ונוער. מנחה קבוצות 
פסיכודרמה "צמיחה 

אישית" ו"זוגיות" 
למבוגרים , ועובדת עם 

צעירים בעלי קשיים 
 חברתיים.

בכל מערכת זוגית תמיד אחד מבני הזוג יהיה בעל תשוקה מינית 

חד בעל תשוקה מינית נמוכה יותר. אם חושבים על גבוהה יותר, וא

זה לעומק מבינים שפשוט "ככה זה". ההבדל בין בני זוג שהפער 

הטבעי הזה הופך לקונפליקט רציני בזוגיות, לבין אלו שמצליחים 

להתמודד עם הפער ולצמוח ממנו, יכול להיות תלוי ברמת 

 המּובחנּות של בני הזוג.

להישען על עצמנו ולהישאר מאוזנים מּובחנּות הינה "היכולת 

רגשית אל מול הדרישה והדחיפה של בני הזוג להתאים את עצמנו 

(. כאשר תפקיד המטפל במצבים אלו הוא 2017אליהם" )מגד, 

לעזור לבני הזוג לעלות את רמת המּובחנּות שלהם, לחשוף את 

המניפולציות שהם עושים אחד על השני, לעזור להם להתעמת 

נושאים המוסתרים, ולעלות את רמת התשוקה בעזרת ישירות על ה

 חיבור כל אחד מהם לעצמי אותנטי וראוי.

בסדנה ניחשף לבסיס התיאורטי של שיטת המּובחנּות, נבין כיצד 

משתנה תפיסתנו לנוכח עמדה זו, וכמובן נתנסה בהתערבויות 

פסיכודרמטיות המבוססות על נקודת המבט המערכתית של 

 מּובחנּות.

ות בחדר מין ומיני
 הטיפולים

 
לא ניתן הסדנא מלאה!! 

 להרשם לסדנא זו.

 ברכה הדר
פסיכולוגית קלינית. 

בעלת קליניקה פרטית 
 –לטיפול והדרכה 

 אינדיבידואלי וקבוצתי. 
אנליטיקאית 
ביואנרגטית; 

 אנליטיקאית קבוצתית.
פיתחה שיטה 

אינטגרטיבית של עבודה 
קבוצתית אנליטית עם 

מיקוד על מקומו של 
 הגוף בטיפול.

מעבירה סדנאות בשיטה 
זו לפסיכולוגים קליניים 

ולמטפלים אחרים. 
כותבת על נושאים של 

כל אימת שאנשים נמצאים יחד באותו חדר, גם המיניות 
 נמצאת שם.

מיניות יכולה להתבטא במתח מיני שקשה להכיל אותו, 
אינטלקטואלי, בפתיינות, ובאין  בחוסר חיות וענין, בעודף

 ספור דרכים נוספות.
בקשר שלנו עם מטופלים אנחנו שואפים להיות בחיות מלאה, 

שכוללת גם את המיניות שלנו ושל המטופלים. ויסות של 
המיניות בקשרים עם אנשים אחרים היא חלק מ "מלאכת 

 החיים".
ש ויסות אופטימלי תלוי ביכולת הכלה של המיניות בזמן מפג

 עם אנשים אחרים.  
בסדנה נתנסה בתחושה ובהרגשה של היות גבר/אישה וניתן 

מקום לחוויות של: עד כמה אני מרגיש נינוח בתוך הגוף 
והזהות המינית שלי, כמה אני מרגיש חופשי בהתנהלות 

המינית שלי )כגבר או כאישה( בחברת אנשים אחרים, ואיך 



 

 

 

נפש, מיניות, -קשר גוף
 בושה, הזדקנות.

 

מעוררות  –ותי העיניים המסתכלות עלי משפיעות על התנהג
 או גורמות לנסיגה התנהגותית.

 


