
  
 

 מדריכות הקורס:

 אורן טבצניקוב גלילה:

 בניו יורק   NYUמה לימודי תואר שני בדרמ"ת ב יסי מדריכה, יו"ר ועדת אתיקה של י.ה.ת.-דרמה תרפיסטית

. הייתה בצוות המוביל של 1998 שנת. בוגרת בית ספר לפסיכותרפיה בבר אילן מ1991שנת . ומדריכה ביה"ת מ1984  -ב

תרפיה של המכללה האקדמית  תוכניות ההכשרה הראשונות בארץ ללימודי דרמה תרפיה. ניהלה תוכנית הכשרה לדרמה

תרפיסטים בשוויץ. עובדת בקליניקה פרטית,  במרכז. היום, מרצה במכללת תל חי ובתוכנית להכשרת דרמה -תל חי 

"טיפול במשחק" ועבודה עם משפחות  ,ומדריכה ומלמדת מטפלים באמצעות אמנויות, עו"סים, וצוותים רב מקצועיים

 .בסיכון

 מדזיני שבי:

 מטעם יה"ת. הדרכה( מדריכה ומוסמכת הדרכה על M.Aמטפלת באמנות )

אוניברסיטת בר אילן. בוגרת תוכנית ״אייכה הורות מגדלת״. בעבר עבדה בוגרת סיטת לסלי ופסיכותרפיסטית בוגרת אוניבר

והדריכה במרפאה לבריאות הנפש ב"אברבנאל". הייתה אחראית על הדרכת הסטודנטים והמטפלים באמנות. לימדה שנים 

בשילוב אמנויות  רבות באוניברסיטת לסלי וכיום מרצה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ובתוכנית להנחיית קבוצות

. נותנת פריוןבאוניברסיטת בר אילן. בעלת קליניקה פרטית במודיעין. מטפלת בילדים ומבוגרים. מתמחה בטיפול בבעיות 

 . מנחה קבוצות לאמנות במכללה האקדמית ובמקומות פרטיים.םסוציאלייהדרכות פרטניות למטפלים באמנות ולעובדים 

 

 המרצים בארבעת הנושאים הנלמדים: 

 מודל ששת המפתחות בהדרכה ובטיפול

 (RDT) ד"ר סוזאנה פנדזיק

תרפיסטית בכירה, ראש התכנית לתואר שני בדרמה תרפיה במכללה האקדמית תל חי, ראש המסלול לתיאטרון ככלי -דרמה

יה תרפ-טיפולי בחוג ללימודי התאטרון באוניברסיטה העברית, מרצה ויועצת אקדמית בתוכנית הכשרה של המכון לדרמה

ארגנטינה. מלמדת ומעבירה סדנאות במוסדות  (Cuyoהשוויצרי ושל לימודי התעודה בדרמה תרפיה באוניברסיטת קוז'ו )

( BADTh( והבריטי )NADTAמדריכה מטעם י.ה.ת, חברה באיגודים הצפון אמריקאי ) להשכלה גבוהה ברחבי העולם. 

תרפיה השוויצרי. סוזאנה מטפלת ביחידים -האיגוד לדרמה( של honorary memberלדרמה תרפיה, מייסדת וחברת כבוד )

 Assessment עורכת של-ובקבוצות ומדריכה אנשי מקצוע. פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום, ובין היתר, הייתה קו

in drama therapy (2012)  :ועורכת ראשית שלThe self in performance: Autobiographical, self-revelatory and 

autoethnographic forms of therapeutic theatre (2017 .) 

 תוכן הסדנא:

ת הדרמטית" או "מציאות טיפול בדרמה ובאמנויות כולל ביסודו מסע הלוך ושוב מהמציאות הרגילה אל תוך ה"מציאו

לתוך היצירה  במהלך המסע הזה מתרחשת חוויה טיפולית, בה התכנים הסובייקטיביים המובאים ע"י המטופל/תהיצירה". 

עוברים תהליך של עיבוד מחודש, הכולל ביטוי, חקירה וטרנספורמציה. למעשה, המגע עם העולם הפוטנציאלי של היצירה 

יוצר הזדמנות של חוויה טיפולית פוטנציאלית, שהמטפל/ת באמנויות צריכה לאפשר, להחזיק, להרחיב ולעזור לחבר עם 

  החיים עצמם. 



  
מודל המאפשר למטפל/ת באמנויות להתבונן, לעשות הערכה, לקבוע מטרות טיפוליות, וכמו כן, מודל ששת המפתחות הינו 

ממד ייחודי  –מד היצירה ובהם מ התייחסות למגוון היבטים, לבחון ולהציע התערבויות טיפוליות אפקטיביות, מתוך 

 דה אומנותית בטיפול. לתחום הטיפול באמצעות אמנויות. המודל מתבסס על הבנת המשמעות העמוקה של העבו

המודל מציע שישה "מפתחות" לדלתות דרכן ניתן להתבונן, להעריך ולהתערב ביצירה בטיפול ובהדרכה. בקורס נלמד את 

היכולת של המדריך/ה ושל המטפל/ת להתבוננות  המודל ונתרגל דרכים ליישומו בהדרכה, תוך העשרה והעמקה של 

 ולהתערבות משמעותית ומדויקת. 

 המדריך תפקידי

 ענת וולף

(. בוגרת בית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מאוניברסיטת חיפה. בוגרת לימודי הנחיית M.Aתואר שני טיפול באמנות )

קבוצות אוניברסיטת חיפה. בעלת הסמכה להדרכה על הדרכה מטפלת באמנות ומדריכה. עובדת בקליניקה פרטית, רמת 

מנחה קבוצות  שנים(. 13רכת הורים. מרצה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות )השרון. טיפולים פרטניים/דיאדים והד

ומדריכה בכירה במטפלים בטיפול באמנות במסגרות פרטיות וציבוריות. בעלת ניסיון בפסיכותרפיה אישית במבוגרים 

 ובמתבגרים. עוסקת באמנות והדפס רשת. 

 תוכן הסדנא:

בי תפקיד המדריך. האם פשוט אומר למטפל מה לעשות? באיזה אופן המדריך לעיתים קרובות יש בלבול ומיסקונספציה לג

משתמש במיומנויות של התערבות? מתי מבקש אינפורמציה? מתי משקף? מתי תומך? מתי מזמן הזדמנות לחקירת תגובות 

 רגשיות, או הגנות? 

את ההדגשים העיקריים של כל תפקיד. ( ונלמד Bernard, 1994במפגשים נעסוק בתפקידי המטפל כמורה, כמדריך וכמטפל )

בתפקיד המורה, המדריך מתפקד כדמות המומחה שעונה על שאלות ומנחה בתחומים של טכניקות לימוד, ספרות מקצועית, 

בתפקיד המטפל, המדריך מסיע בהתפתחות אישית וחוקר תגובות של המטפל בהקשר הטיפול  שיטות התערבות והמשגה.

הפוקוס בהדרכה עוזר למטפל לפעול באופן אפקטיבי כאיש מקצוע דרך מתן אופציות  לכתית(.ובתוך הטיפול )הזדהות הש

  ואלטרנטיבות במקום תשובות. כאן המדריך משתף פעולה באופן קולגיאלי במטרה להבין עם המטפל את הטיפול, ולקדמו.

 הדרכה מערכתית דיאלקטית

 נחום-ד"ר עדנה ניסימוב

רכזת ומדריכה, חל"ת, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.   MAAT,פול באמנותת התוכנית לתואר שני בטייראש

', תבתוקפנומחברת הספר: 'כל צבעי הנפש: טיפול באמנויות בילדים המתנהגים משרד החינוך.  מתי"אות יבנה וגבעתיים,

 לטיפול באמנות ולהדרכה בחולון.בהוצאת מכון מופ"ת. מפתחת ומלמדת את הגישה הממוקדת לטיפול באמנויות. קליניקה 

 תוכן הסדנא:

תפקידם של המטפלים באמצעות אמנויות המועסקים בתוך מסגרות הינם רבים ומגוונים. פעמים רבות הם מדווחים על 

אתגרים, המקשים על עבודתם. אתגרים אלה נוצרים על רקע התנגשות בין תפיסות שונות והן על רקע פערים בין הנלמד 

 כשרה, לבין המצופה מהם בהשתלבותם במסגרות השונות. בתוכניות הה

הקורס נועד לעודד את המדריכים להבין את מורכבות העבודה הטיפולית בהקשר של סוגיות מערכתיות, ולחלץ דרכים 

 לסייע למטפלים להתגבר על סוגיות אלה. 



  
טיפול באמנות בילדים המתנהגים  -הנפש הוא יציג גישה דיאלקטית, משולבת וייחודית, אשר מתבססת על הספר: "כל צבעי 

בתוקפנות". יושם דגש על ההפריה ההדדית בין טיפול במרחב הבין אישי עם המטופלים )בטיפולים פרטניים וקבוצתיים(, 

 לבין עבודה במרחב המערכתי )קשר עם אנשי מקצוע(. הקורס ישלב בין ציור, קריאה ודיון.

 נה ב' קורס קצר נוסף בנושא: הכשרה להדרכה קבוצתית בגישה דיאלקטית.על בסיס קורס קצר זה, ניתן להוסיף בש

 שימוש בתהליכי יצירה בהדרכה 

 ד"ר אילנה לח

מדריכה. בוגרת התוכנית לפסיכותראפיה יונגיאנית בסמינר הקיבוצים. מרצה במכללה האקדמית לחברה  - מטפלת באמנות

מדריכה סטודנטים ואמנויות, קנדידטית במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, בשלבי סיום של הסמכה כאנליטיקאית. 

 .2017ש האדם" פורסם בשנת ומטפלים באמנות, פסיכותרפיסטים ועוס"ים. סיפרה "מקורות הרוע בנפ

 תוכן הסדנא:

הדרכה בטיפול באמנות עוזרת לגבש את זהותה המקצועית של המטפלת, ולפתח את יכולתה לעבד תהליכים שקורים בטיפול 

באמצעות האמנות וההמשגה הקלינית והתיאורטית. השימוש בתהליכי יצירה באמנות בתוך הדרכה מאפשר עיבוד והבנה 

 ח את יכולתה של המדריכה בהתהוות לחזק את הבנתם וחווייתם של מודרכיה את האמנות בטיפול. של תהליכים, ומפת

כל המפגשים יתבססו על עבודה באמנות פלסטית, וכל מפגש יחולק לפרק הצגת נושא, פרק עיבוד הנושא ביצירה בחומרים, 

 ופרק של איסוף ודיון מתוך היצירה.

סטודנטים: במפגש הדרכה עולות תמות שונות ממשתתפים שונים. פעמים עבודה סביב תמות שעולות בהדרכת  .1

 .הקבוצה עוזרת לזהות ולעבד תמות שעולות בהדרכות. הדומה והשונה, והעיבוד הקבוצתי רבות, 

 עבודה סביב תיאור תהליך הדרכה ספציפי. .2

 יך.רעבודה על גיבוש זהות המד .3

 


