
 הסדנאות וההרצאות פירוט

 )שלוש שעות(  סדנאות ארוכות: 

 רונן ברגר. –הכרות עם מודל הפסל חי   –הופעה/מייצג  טיפול מבוסס   .1
להתנסות ולהכיר את המודל  סדנה חוויתית זו תזמין את המשתתפים/ות 

מהלכה למעשה. היא תעניק ידע שיאפשר להשתמש בשיטה ובאלמנטים ממנה  
בטיפול פרטני וקבוצתי. הסדנה תכלול הופעה בפני קהל הכנס    בעבודתם

 בהפסקה, עיבוד והמשגה לאחר מכן. 
₪ על איפור. יש להגיע בלבוש   30ההשתתפות בסדנה כרוכה בתשלום של *

   א סדין לבן.לבן מלא ולהבי

 

בובת תאטרון בסגנון הבורנאקו לחקר חוויה   ת צריך שלושה ל"טנגו", סדנ .2
  הלר דר' ענת –חברתית

( הינו תיאטרון בובות יפני מסורתי. הדמות נעה באמצעות  Burnakuהבורנאקו )
שלושה מפעילים: מפעיל ראש ויד ימנית, מפעיל יד שמאלית ומפעיל רגליים.  

שיטה זו דורשת תיאום, הקשבה ורגישות גדולה כדי שהדמות תהיה משכנעת  
ואמינה. מתוך מסורת וטכניקה זו ניתן לברוא דמות ולחקור אותה. טיפולית,  

ס הוא על עבודת צוות: תקשורת וקשיבות, להוביל או להיות מובל, מה  הפוקו
 המקום והחשיבות שלי בתוך צוות ועוד. 

בסדנה נכין בובת נייר, נתאמן ונשתעשע בהפעלתה פיזית, רגשית ומנטלית.  
נחקור את שיתוף הפעולה ועבודת הצוות במשמעותם הטיפולית, רגשית  

 . תומנטלית,במסגרת המיומנויות החברתיו

 

 

   גלילה טבצ'ניקוב אורן.  –תיאטרון פיזי, מסכות ודרמה תרפיה  .  3
בסדנה זו נעבוד עם עקרונות של תיאטרון פיזי. בסדנה זו נעבוד ונחקור את  

השימוש בדרמה מתוך חקירה גופנית המתחילה "מבחוץ פנימה". )בשונה 
מהמקובל פעמים רבות בעבודה דרמטית, הנשענת על הקשבה לגוף ועבודה  

יטת  מהפנים החוצה ו"כאן ועכשיו"( נלמד עקרונות תנועתיים הלקוחים מתוך "ש
לאבאן". שיטה בה עובדים לבניית דמות בתיאטרון. נלמד לעבוד עם מסיכה  

מתוך עקרונות אלו, לבניית דמות. נחקור את המשמעות של עבודה פיזית  
 מוכתבת מבחוץ על ידי מסיכה לעבודתנו כדרמה תרפיסטים. 

 

 

 

 

 



 )שעה וחצי( סדנאות קצרות:

 

תיאטרון בטיפול בפגיעה מינית  רק על הבובה לספר ידעתי": שימוש בבובת  .3
 . נטע אמיתי  -

ילדה פגועה, שעברה טראומה מינית, עצובה ותוקפנית מגיעה לטיפול. מה  
ייתרחש כשלפתע נכנסת לחדר בובת תיאטרון? הבובה, כדמות שלישית  

הנכנסת למפגש מאפשרת מערך מעניין של השלכות והזדהויות. הסדנה תכלול  
ה ותציג דרכים שונות בהן הבובה, בתוך  התנסות חווייתית בשימוש בבוב

הסצנה הדרמטית, מתפקדת כאגו מסייע ועוזרת ליצור תחושת שייכות  
  ונורמליזציה, ולבטא חוויות ורגשות מודחקים. 

 

טיפול בהבעה ויצירה באמצעות הרדיו, בואו לשמוע את עצמכם   - תדרפיה  .4
 חן בק.  -אחרת  

בקול בתוך מרחב האוזניות   שימוש - בעזרת שימוש באלמנטים מאולפן הרדיו
והמיקרופונים, דרך בחירת שירים והגשה, ועבודה עם סיפור אישי באמצעים  
אלו, משתתפי הסדנא נכנסים למעין בועה מיוחדת, מציאות פנטסטית בהינף 

יד, עם חוקים מעט שונים המאפשרים לשמוע את עצמכם אחרת. חוויה מיוחדת  
הרדיו אל עצמם, ואל חדר  הלוקחת את המשתתפים דרך כלים מעולם 

הטיפולים באופן קשוב, משוחרר ומחובר יותר. ומקנה כלים שניתן ליישם בכל  
 קליניקה.

 

 

מאירה    -מי מפחד מדרמה? מעבודת הטקסט האישי אל הביצוע הבימתי .  6
   מדינה יונגה. 

כדרמה תרפיסטים אנו לעיתים קרובות מוצאים את עצמינו עובדים דרך כלים  
השלכתיים כמו אומנות, משחקי קופסא ומשחקי קלפים, הכלי אותו בחרנו  

הדרמה, זז הצידה בחדר הטיפול. בסדנא זו נלמד כיצד  -לעבוד ולטפל דרכו 
להחזיר את הדרמה לחדר הטיפול באמצעות כתיבת טקסט. נתנסה בתרגילי  

ן  "זיכרון מודרך" שבאמצעותם נכתוב טקסטים שייתנו ביטוי אישי ורגשי לזמ
 ולמקום. את הטקסטים נעביר מהדף אל הבמה בתהליך עדין, רגיש ומאפשר. 

 

 

 

 

 

 



 הרצאות:

 

"רק על הבובה לספר ידעתי": שימוש בבובת תיאטרון בטיפול בפגיעה   .1
 נטע אמיתי.  – מינית 

ילדה פגועה, שעברה טראומה מינית, עצובה ותוקפנית מגיעה לטיפול. מה  
תיאטרון? הבובה, כדמות שלישית  יתרחש כשלפתע נכנסת לחדר בובת 

הנכנסת למפגש מאפשרת מערך מעניין של השלכות והזדהויות. דרך תיאור  
מקרה, אציג דרכים שונות בהן הבובה, בתוך הסצנה הדרמטית, מתפקדת 

כאגו מסייע ועוזרת לייצר תחושת שייכות ונורמליזציה, ולבטא חוויות ורגשות  
 מודחקים. 

 

 פזית אילן ברקוביץ.  – בוצתית מודל צוות הפקה לעבודה ק .2
מחזאי, תפאורן, איש קול, מעצב תלבושות, שחקן וצלם נכנסים לכתה אחרי  

ההפסקה. האם ילכו מכות או יכינו יחד סרט? העבודה עם מגוון תפקידי  
אמנויות התיאטרון כצוות הפקה, מסייעת להתמודד עם קשיים רבים בקבוצה 

ת לביטוי ולקבלת מקום  טיפולית, באפשרה למשתתפים דרכים שונו
והתמודדות עם התלות ההדדית המאיימת באופן יצירתי ויצרני. בהרצאה  
אתאר את צורת העבודה שצמחה בבי"ס חנ"מ לילדים עם בעיות רגשיות  

 וקשיי התנהגות. 

 

 

   דר' רונן ברגר.  –הכרות עם מודל הפסל חי   –טיפול מבוסס הופעה/מייצג   .3
ל המונח החדשני "טיפול מבוסס  שיטת הפסל חי הייחודית מתבססת ע

(. היא משתמשת בעקרונות וצורת  Berger, to be publishedהופעה" )
"הפסל חי" ומקיימת את התהליך הטיפולי באמצעות הופעה בחלל ציבורי  

בפני קהל מזדמן. הרמה האסטטית הגבוהה שצורת "הפסל חי" יוצרת לצד  
ה הצמודה לפנים  החופש שגבולותיו יוצרים וריבוי התפקידים שהמסכ

והגמישה מאפשרת, יחד עם המפגש עם הקהל במציאות המשתנה מעצימים,  
מפתחים משאבי התמודדות ומאפשרים התפתחות רבת ממדים ומשמעותית.  

השיטה שפותחה ונחקרה ע"י ברגר מתוך עבודתו עם זקנים, נשים  
המתמודדות עם אלימות, ילדים, ואנשים עם מגבלה פיזית הומשגה לכדי  

 Berger 2019, to beטה הכוללת מסגרת תיאורטית ופרוטוקול יישומי )שי
published .) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

מוזיקה, תנועה וסיפור, כחלופה להבעה דרמטית. תיאטרון טיפולי עם   .4
   אורנית חורש.  -קבוצת אנשים מיוחדים 
שנים עם קבוצת אנשים בוגרים בעלי מוגבלויות   3 -תהליך הדרגתי לאורך כ

)פיגור קל ובינוני( בתיאטרון טיפולי/קהילתי ששיאו הצגה של חברי הקבוצה ,  
על במה , בפני בני משפחה ואנשי הקהילה בא הם חיים. בתהליך העבודה 

ומות, את  את היומיומי והחל  למדו חברי הקבוצה להביע בפעולות תנועתיות 
  התמודדויות וקשיים, החוזקים והחולשות.

 

החרם החברתי בילדים והיציאה ממנו בעזרת שילוב אומנויות עיסתיות   .5
 מאיה לב ארי.  – ותיאטרליות 

ילדים רבים מתמודדים עם תופעות של דחייה חברתית, המלווה לעיתים  
ילולית  בתופעות קשות, כמו נידוי וחרם, לעג מתמשך, הצקות ואף התעללות מ

וגופנית. ההרצאה תראה את החרם כציר, עליו נמצאים המחרים והמוחרם.  
רעיון היציאה מציר החרם נולד מתוך עבודה רבת שנים במכון לב ארי  

בקבוצות טיפוליות. המודל נשען על גישת דרמה תרפיה אינטגרטיבית,  
&    Role, Counter roleשל  Landyלה -המשלבת בין תפיסת עולם אה

Guide ,  בנוסף לגישהART   ,תרפויטית הקשורה לעיסתיות טראומטית )לח
(, ומציעה שימוש בבצק, סליים ומיני שיקויים, ככור  2019א. ומדזיני, ש. 

היתוך מחודש, ובין פסיכותרפיה פרגמטית, ממוקדת בחיזוק מיומנויות  
חברתיות. ההרצאה תכוון לעקרונות עבודה טיפולית בילדים דחויים ודוחים,  

איך השימוש בעיסות, בובות, מסכות, ארגז חול, המחזה, מוזיקה,    ותראה
משפיעים על תפיסת היחסים של הסובייקט עם עצמו ועם   -כתיבה ועוד 

   האחר ומובילים לרעיון יציאה מציר החרם. 

 

 

  – קהילתי של קבוצת גמלאיות  תיאור מקרה של הפקת תאטרון  – חוט הלב   .  6
 . צופית שמר 

תהליך עבודה קבוצתי של גמלאיות על הצגה מקורית חוט הלב, אשר הועלתה  
. ההצגה הייתה שיאו של תהליך התפתחותי ואמנותי. שהחל 2017בשנת 

בחקירה תנועתית ודרמטית עם חוטים שונים, יצירות אמנות, שירים ומייצגים  
עם הסיפורים האישיים של השחקניות לידי מארג   אשר היוו השראה ונשזרו יחד 

 העוסק בקשרים של אדם עם הסובבים אותו ועם עצמו. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 :והמרצים המנחים

 מנחי התיאטרון ללא קהל:

- גוף-מדריך וקרימינולוג קליני. בוגר תכנית פסיכותרפיה נפש-דרמה תרפיסט - יזדי-דב בלום
"לילה". מנחה ומרצה באונ' -אילן, מייסד ה-לפסיכואנליזה ופרשנות באונ' בררוח. דוקטורנט 

 חיפה. 

בישראל. מנהלת של מרכז טיפולי   DVTמטפלת בדרמה ובוגרת תוכנית  - דניאלה ורזגר
לילדים עם צרכים מיוחדים בדרום תל אביב, דוקטורנטית לטיפול באומנות באוניברסיטת 

 חיפה. 

מדריכה. דוקטורנטית בתחום הטיפול באמנות, חוקרת -מטפלת בדרמה - אמני מוסא
 ישראלית את נושא ההתעללות בילדים. מרצה ושחקנית פלייבק. -במערכת החינוך הערבית

מטפל בדרמה וקלינאי תקשורת. עובד בתחום הטיפול בילדים בעלי לקויות   - ווג'די מוסטפא
 עה ודיבור. שמיעה, מקיים סדנאות והדרכת הורים עבור ילדים עם קשיי שמי

 

 (: לפי סדר א"ב שם משפחתם מנחי סדנאות ומרצים )

התמחות בפסיכודרמה. מטפלת בילדים   -תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה - נטע אמיתי
תחומי,  - ונוער ומדריכת הורים. ניסיון מקצועי הכולל טיפול בילדים והורים במכון טיפול רב

טיפול במסגרת פנימייתית לנוער בסיכון, עבודה טיפולית עם נוער נושר במסגרת קידום נוער,  
יות מטעם מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ופעילות  חינוכ-הנחיית סדנאות פסיכו

-על קו הסיוע. ניסיון בטיפול במקרים של טראומה מינית. כיום בעלת קליניקה פרטית בכפר
 סבא לטיפול בילדים ונוער. 

מטפלת בדרמה, מדריכה, מטפלת משפחתית וזוגית, מדריכה,  - פזית אילן ברקוביץ
. בדרמה תרפיה במכללה האקדמית תל חי  M.Aית ה פסיכותרפיסטית. מלמדת בתכנ

ובתכניות פסיכותרפיה במרכז ויניקוט ישראל ובמכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק.  
מטפלת בקליניקה פרטית בהרצליה. עבדה בחינוך המיוחד, תלמ ת"א, פנימיות, ומסגרות 

 . 2002ברה"נ. הקימה את קבוצת תיאטרון הפלייבק "מראות", הפועלת משנת 

מייסד הטבע תרפיה, דרמה תרפיסט, מדריך, חוקר ומרצה בכיר. הקים   - דר' רונן ברגר
בדרמה תרפיה במכללה האקדמית  MAוניהל את תכנית הטבע תרפיה באונ' ת"א, ואת ה 

לחברה ואמנויות. כתב מאמרים רבים וספרים, יזם וניהל כנסים ותוכניות טיפוליות וחינוכיות.  
, אורנים, במכללה האקדמית לחברה ואמנויות  חי-מלמד במכללות תל

 ronenbw@gmail.com  ובחו"ל.

מרחב המשחק,  DVT(, בוגרת תכנית ההכשרה בMAמטפלת בדרמה תרפיה ) - חן בק
הטיפול בהבעה ויצירה באמצעו -שדרנית ברדיו קול הגליל העליון ומפתחת מודל התדרפיה

הרדיו. ניסיון עם בני נוער בסיכון, בתיכון ברנקו וייס מרום הגליל, ובני נוער מרקעים שונים  
בעבודה פרטנית וקבוצתית. עובדת במרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בהנחיה 

  וסיוע.

באומנות במכללת תל מרצה בכירה בתוכנית להכשרת דרמהתרפיה וטיפול  - דר' ענת הלר
חי, מרכזת את ההכשרה המורחבת של התוכנית )שנה ג'(. בעלת ניסיון עבודה עם ילדים  



נוער ומבוגרים. ממייסדות ה"סטודיו הפתוח" הגשר לקשר בביה"ח זיו צפת. מפתחת את 
טיפול אינדיבידואלי מבוסס תאטרון בארגז החול. מלמדת תאטרון בובות   –המודל במת החול 

 ובובנאית. בעלת קליניקה פרטית. טיפולי  

שנים, מדריכה. מנהלת יחידה להתפתחות הילד,   18 -דרמה תרפיסטית כ - אורנית חורש 
מנהלת תכנית תמיכה במשפחות רווחה. בטיפול עובדת עם ילדים, הורים, מתבגרים  

שנים. בתיאטרון טיפולי וקהילתי עובדת עם   10 -ומבוגרים. במאית תיאטרון קהילתי כ
וסיות בעלות צרכים מיוחדים מתבגרים, מבוגרים וזקנים. מדריכת הורים להתמודדות  אוכל

באמצעי הבעה ויצירה. מדריכה סטודנטים ומטפלים, בעלת קליניקה/סטודיו לטיפול ויצירה  
  טיפולית.

יו"ר ועדת האתיקה    דרמה תרפיסטית/מדריכה/פסיכותרפיסטית.  – גלילה טבצ'ניקוב אורן
במכללת תל חי ,במכון לפסיכותרפיה בפלי בק ובתוכנית להכשרת דרמה של י.ה.ת. מרצה 

רכזת קורס ההדרכה בטיפול באומניות של י.ה.ת.עובדת בקליניקה   תרפיסטים בשוויץ.
 פרטית, ומדריכה ומלמדת טיפול במשחק צוותים רב מקצועיים העובדים עם ילדים בסיכון. 

הראשונות בארץ ללימודי דרמה תרפיה.  בעבר הייתה בצוות המוביל של תוכניות ההכשרה 
 במרכז.–ריכזה תוכנית הכשרה לדרמה תרפיה של המכללה האקדמית תל חי 

פסיכותרפיסטית בשילוב דרמה וסיפור ומדריכה. מטפלת בילדים ובמבוגרים   - מאיה לב ארי
. מרצה לפסיכותרפיה  מכון לב ארי לפסיכותרפיהבאופן פרטי בפרדסיה. מייסדת ומנהלת 

והרווחה   במיכללת וינגייט במחלקה לתרפיה בתנועה ואומנות. מקבלת מטעם משרד הביטחון
)מטופלים בצו ביהמ"ש(. טיפלה בעבר בנעמ"ת, בעמך וברשת החינוך של מעין החינוך  

  התורני.

עובדת עם ילדים ובני נוער עם    דרמה תרפיסטית, מכללת תל חי, - מאירה מדינה יונגה
נוער בסיכון ועם משפחותיהם. בעלת תואר ראשון ושני   הפרעות קשב, לקויות למידה,

ניברסיטת תל אביב, התמחות בתיאטרון קהילתי ובבימוי. כעשרים שנים כתבה בתיאטרון מאו
וביימה בתיאטרון הקהילתי. עבדה עם קבוצות מגוונות: ילדים, נוער, ומבוגרים. עבדה עם 
קבוצות נשים בארץ ובהולנד. לאחרונה עורכת ומביימת אוטוביוגרפיות. בימים אלו ערכה 

 יוצרות חוזרות לקיבוץ". שלוש -וביימה את : "שומרות לילה" 

מטפלת בדרמה, בוגרת לימודי דרמה תרפיה, באוניברסיטת חיפה. בוגרת  - צופית שמר
אביב. מנחה ומביימת פרויקטים של   -תואר ראשון בחינוך מיוחד ותיאטרון באוניברסיטת תל

תיאטרון קהילתי. בשמונה שנים האחרונות עובדת עם גמלאים במסגרת קבוצות תיאטרון  
 לתי. וכמטפלת בדרמה עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בגנים ובחטיבת ביניים. קהי
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