
11:30-13:00 

 תהליכי כתיבה, כשלים אמפטיים וחמלה עצמית -1אופציה 

 רשם!**דנא מלאה לא ניתן לההס**

תהליכי כתיבה מעוררים, מדובבים ומייצגים אספקטים שונים של מערכת היחסים שבין הכותב לבין עצמו. 

 בסדנא ניגע באפשרויות הכשל האמפטי בתוך מערכת היחסים הזו:

 תהליכי הכתיבה של המטופל.כשל אמפטי בהתייחסות המטפל לתוצרי הכתיבה /  -

הבניית  כשל אמפטי של האדם כלפי עצמו תוך כדי תהליך הכתיבה שלו ובהתייחסותו לתוצרי הכתיבה שלו -

 ישות אמפטית עצמית פנימית )חמלה עצמית( כמטרה טיפולית.

הקשר בין התייחסות המטפל לכשלים אמפטיים שלו עצמו לבין הבניית ישות אמפטית פנימית אצל  -

 המטופל.

 של המטופל כלפי עצמו באמצעות תהליכי כתיבה. –אמפטיה עצמית  –פיתוח חמלה עצמית  -

מטופל לבין דיון וחיבור -הסדנא תשלב בין התנסות חווייתית בתהליכי כתיבה בסימולציה של מטפל

 לתיאוריה.

"מעשה , מדריכה רשומה ביה"ת. מחברת הספר MAריבה פרי, ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית 

 ביצירה" בהוצאת מודן.

 רוחות רפאים וסיפורים מרפאים: הכשל האמפטי בעבודה עם גברים אלימים -2אופציה 

הרצאה זו תעסוק בייחודו ובתפקידו של כשל אמפטי בטיפול ביבליותרפי ועבודה עם אבות תוקפניים, כמו 

גם האפשרות לריפוי מתוך כך. ראשית אעמוד על האתגר העומד בפני המטפל המטפל באנשים אלימים 

מפתח והכשלים הייחודיים העומדים בפניו. לאחר מכן אבחן את הכשל האמפטי כאפשרות לתיקון וכ

לקשר, בין המטפל לאב ובין האבות לילדיהם ובראש ובראשונה של האבות בינם לבין עצמם. נבחן כיצד 

הטקסט והשפה הביבליותרפיים מאפשרים התמודדות עם הכשלים ותהליך הריפוי. בהרצאה יוצגו ראיונות 

 וממצאים ממחקר התזה ווינייטות מטיפולים פרטניים בגברים אלימים.

בביבליותרפיה. תזה בנושא: חווית האבהות של אסירים שהיו בנים לאסירים בילדותם.  .M.Aליטל מעודה, 

 מטפלת בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, מנחת קבוצות טיפוליות וסדנאות

13:15-14:30 

 אימפרסיוניזם לכשל אמפתי?-או מה קשור נאו A Point of View-1אופציה 

הצרפתי, ז'ורז' סרה, "יום ראשון אחר הצהרים על האי לה גראנד ז'אט", נודע בשל ציורו של הצייר 

חדשנותו כציור באמצעות נקודות. הכשל האמפתי מסמן אף הוא מעין נקודה סטטית ובודדת בזמן, 

פני הציר שבין -העשויה ליצור תנועה ושינוי במהלך הטיפול, תוך שהמטפל המודע נע בשבריריות על

חוויה להתערבות רחוקת חוויה. מהי הנקודה הזו וכיצד נזהה אותה מקרוב? האם קיימת הבנה קרובת 

מנת להמיס את הקיפאון ולמזג -סכנה בלהיות קרוב מדי? מה נדרש כדי להתרחק מאותה הנקודה על

את הנקודות כולן כך שתיווצר, כפי שקרה תחת מכחולו של סרה, תמונה המקרינה אווירה נעימה 

ונית? וכיצד נפנים את הדיאלקטיקה של תנועה מאוזנת בין פנים לחוץ, וניישם את וצבעוניות הרמ

 מלאכת ההרכבה, פירוק והרכבה מחדש של נקודות, ליצירת סינרגיה טיפולית.



 

 

 

 יעל אייזנברג, מנחת סדנאות לכתיבה יוצרת ומטפלת בביבליותרפיה

 

 "הכשל שבקשר: כשל אמפטי בטיפול והתמודדות עמו דרך השפה הביבליותרפית"-2אופציה 

בהרצאה הנוכחית אנסה לעמוד על מאפייני הכשל האמפטי בטיפול דרך שתי דוגמאות עיקריות מהשדה 

ובראי הרעיון של קוהוט המחבר בין הכשל ההורי לכשל בטיפול. בתוך ניסיון זה אתמקד בהדהוד שמייצר 

כשל האמפטי: מצד אחד של ההדהוד ישנו הכשל האמפטי עצמו וההבנה שלו. הצד השני של ההדהוד ה

הוא היכולת לנסח הבנה חדשה על הטיפול או על המטופל ובהמשך לתת מילים להבנה זו בטיפול דרך 

 השפה הביבליותרפית. אנסה להדגים כיצד קיימת אפשרות לייצר צמיחה בטיפול דרך גם דרך עבודה על

 הכשל האמפטי עם טקסט.

בביבליותרפיה, עובד  M.Aדוקטורנט בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה,  -רועי חיון

מטפל בילדים ועושה  -( ומדריך. עובד במרפאת ילד ונוער בביה"ח הפסיכיאטרי בנס ציונהBSWסוציאלי )

בקליניקה הדרכות הורים. מנחה קבוצות ומטפל פרטני במבוגרים ובבני נוער במשרד הביטחון. מטפל 

 ברחובות ובמודיעין

 

 

 

 

 


