
 

 

 
 

 תשע"ט  2019-2018סוגיות קליניות בטיפול באמנות   
 לבוגרי תכניות הכשרה לטיפול באמנות 

 יהודית סיאנו מרצה: 
 

 
 
 

תיאוריות בעקבות קריאה רבה שעדיין משתוללות במוח ועדיין לא  –למדתם מקצוע נפלא, מאחוריכם קריאה רבה 
כל כך באינטגרציה עם העבודה הטיפולית. אתם עובדים או שתתחילו לעבוד ותרצו בטח להתנהל באופן מוסרי 

 ומקצועי. 
 

  הקורס המוצע מעניק:
באישור מפקחת בתהליך של מותנה , הכרה לגמול השתלמות עם ציון ת"אישור על שעות הדרכה קבוצתית של יה

 במשרד החינוך. מסלול אישי 
 

כל מי שמעונין בגמול במסלול אישי על הקורס חייב להגיש את הטופס המצורף למפקחת האחראית על : חשוב
אחרת לא יוכר לגמול יום לפני תחילת הקורס  45את הטופס יש להגיש . תוח המקצוע של המחוז בו הוא עובדהפי

 אישי. בתום הלימודים יש לשלוח את האישור לסיום הקורס כולל ציון למפקחת על מנת לקבל את האישור לגמול.

  12.30 -9.00שעות אקדמיות, בימי שישי החל מהשעה   4תשעה  מפגשים של מבנה הקורס: 
 

 (.2, )הכניסה ברח' לינדנשטראוס חיפה 8רח' הולנד מיקום : 
 

 מטרות:
o  .נחזור על המטרה ראשונה בטיפול: התייצבות, איזון, מציאת משאבים, כוחות, יצירת מקום בטוח 
o .תיאורי טיפול: איך להתבונן באופן יותר פעיל ולדווח באופן יעיל, מקצועי, עם פחות מאמץ 
o דו.  נקיים סדנאות שבהן תלמדו טכניקות התערבות מגוונות ומותאמות לכם ולאוכלוסיות אתן תעב 
o  .הנושאים לקורס נבחרו כמוקדים עכשוויים חשובים. נתייחס וניעזר בידע קודם שלכם 
o  נדון בסוגיות אתיות באופן יצירתי.  6בכל מפגש ומפגש נתייחס לאתיקה. במפגש  
o  .ניצור מקום לוונטילציה, כדי לפנות את הראש ואת הלב להמשך עבודה משמעותית 



 

 

o  אה ב"מקורות" למטה.ר –נשלב תיאוריות. חומר קריאה 

 הערות: 
                    א( במקום "הצגת מקרה" אני מבקשת להשתמש במושגים "תיאורי טיפול" או "סיפור                                                       

 המטופל" או "תיאור התהליך הטיפולי". הסיבה היא אנושית. אסביר יותר במפגש.
ים וסוגרים כל מפגש בסבב קצר. בין שני הסבבים נעסוק בשפת האמנות ובשפה המדוברת בנושאי ב( אנחנו פותח

 ההדרכה.     
, אף שהדבר מנוגד לתפיסתי השוויונית. בדרך זו ברצוני לעודד את הגברים זכר גוףכל המסמך הזה כתוב בג( 

                                                                                                                                     .המעטים במקצוע להצטרף
 עלינו לדעת לשאול שאלות עם לב פתוח וראש פתוח. )לא להתבייש לשאול!(ד( 

 
 תוכן המפגשים:

 

 
 תכנית הלימודים

 

מ
ס
' 

מה להכין לקראת השיעור הזה  פגישה ותכניתנושא לכל  תאריכים
 ולהביא.

האמנות בטיפול  –פתיחת הקורס  2.11.2018 1
 באמנות.  

והכרות בין מדריכה ובין המודרכים,  
ציפיות, צרכים, ציפיות וצרכים של 

 מטופלים. מסגרת של מקומות העבודה.
 יצירת מקום בטוח, 

חוזה וכללי הקבוצה. האמנות בטיפול 
 באמנות.

" Art Journalא(. רכישת או יצירת "
מיוחד לקורס זה שבו ניתן לתעד 

 יצירות וכתיבה. 
ב(  יצירה שמבטאת את ההרגשה  

 לקראת קבוצת ההדרכה )"תגובה"(
ג(  כתיבת הציפיות, משאלות, 

 אם יש. –חרדות 
 ד( הגדרת שאלה להדרכה.

: היצירה מקדימה את חשוב
 הכתיבה! 

מדריך האתיקה של י.ה.ת.   קריאה:

 והמטפל באמנות כאמן.

 מודעות אקולוגית בטיפול באמנות 16.11.2018 2
 תיאור טיפול ודיון.

 המפגש הטיפולי הראשון
 הצורך בריטואלים.

האם מרחב פתוח יכול להיות מקום 
בטוח? הפיכת הטבע לסטודיו טיפולי, 

 האם זה אתי?

 יצירה וכתיבת יומן
 

קריאה:  היער הקסום והחול המרפא 
 וקירות גמישים.  

                                                                                                                                                                                                             
 הגדרת שאלה להדרכה.

3 14.12.2018 
 
 

בטיפול  –תרפי -תרפי ווידיאו-פוטו
 באמנות 

 תיאור טיפול ודיון. 
  

 יצירה וכתיבת יומן
 

קריאה:  המבט, המסתור והמצלמה: 
חילוף תפקידים בטיפול. ומי מפחד 

מאתיקה? מחשבות על אתיקה 



 

 

 בצילום.
 

 הגדרת שאלה להדרכה. 
 

קונפליקטים  –ולאום סוגיות מגדר  11.1.2019 4
 בטיפול באמנות
 תיאור טיפול ודיון

 

 יצירה וכתיבת יומן
 

קריאה: על פמיניזם נשיות וכוח של 
נשים בישראל. וואדי סאליב: הנוכח 

 והנפקד.
 

 הגדרת שאלה להדרכה.
 

טיפול באמנות עם טראומה  8.2.2019 5
 ודיסוציאציה

 תיאור טיפול ודיון.   
 

 יצירה וכתיבת יומן
 

אינטגרציה  –קריאה: פנים אל פנים 
 בין חלקי אישיות באמצעות חפצים.

 הגדרת שאלה להדרכה.
 

 מי מפחד מאתיקה מקצועית?   8.3.2019 6
 תיאור טיפול ודיון.   

 

 יצירה וכתיבת יומן
 

קריאה: אתיקה מקצועית בעידן 
 הדיגיטלי:

 
 הגדרת שאלה להדרכה.

 

מורכבות  -זהות אישית ומקצועית  5.4.2019 7
 תרבותית    חלק א'
 תיאור טיפול ודיון.   

 א( מורכבות תרבותית  

 יצירה וכתיבת יומן
 
 Addressing: )א( ,קריאה .

Cultural Complexities in 
Practice 

 הגדרת שאלה להדרכה.
 

מורכבות  -זהות אישית ומקצועית  10.5.2019 8
 תרבותית    חלק א'
 תיאור טיפול ודיון.  

 קדומות, הכללות, סובלנות... ב( דעות

 יצירה וכתיבת יומן

 Addressing Culturalקריאה )ב(: 
Complexities in Practice 

 הגדרת שאלה להדרכה.

 סיכום, סגירה ופרידה.        7.6.2019 9
תערוכת יצירות התגובה, טקס סיום 

 השנה.  

יצירה וכתיבת יומן הכנת היומן 
 אישית.השלם וכל היצירות לתערוכה 

 הגדרת שאלה להדרכה.

 
   :לשם קבלת תעודה וציון דרישות בקורס



 

 

    
 . מעקב אחר הסילבוס והתכוננות לכל שיעור בהתאם.  נוכחות "הוליסטית" .1
 )הנחייה מפורטת תוגש במפגש הראשון(. התכוננות מקצועית לתיאורי טיפול .2
 , כפי שרשום בטבלה ובמועד שנקבע.     קריאה וסיכום של החומר התיאורטי .3
                            " ובו שאלות, סיכום הלמידה, החוויות ומסקנות. Art Journal: שהיא ה "הגשת עבודה אישית .4

 וכן אוסף היצירות מכל הקורס.
 

  ביום האחרון של הקורס.   מועד אחרון למסירה:

ת יקבלו תעודת השתתפות בקורס מיהת כולל אישור על שעות הדרכה מסיימי הקורס, אשר יעמדו בהצלחה בדרישו
 קבוצתית.

בתום הקורס יש להעביר את התעודה, כולל הציון למפקחת האחראית על הפיתוח המקצועי לקבלת אישור : חשוב
 וגמול על הקורס במשרד החינוך.

 
 : מסודר לפי סדר הפגישות –מקורות 

 
 /http://www.yahat.org. באתר של י.ה.תמדריך האתיקה של י.ה.ת. :1לפגישה 

)פרק  חפצים אבודים, מצויים ודחויים בטיפול באמנות. – HOLY JUNK(. המטפל באמנות כאמן. 2016סיאנו, י. )

 judithsiano@gmail.comהוצאה אישית:  –( 3

, אפריל(. היער הקסום והחול המרפא: טבע תרפיה עם אנשים המתמודדים 2010ברגר, ר. וטיירי, מ. ) :2לפגישה 
. אוחזר מהאתר 25-20, פסיכואקטואליה עם קושי נפשי ומגבלה פסיכיאטרית.

http://www.psychology.org.il                                                    
 

 סיפורי טיפול –בשפה אחרת, תרפיה באמנויות  (. קירות גמישים. בתוך א' אור וד' אמיר )עורכות(,2005גרוס, א. )
 (. בן שמן: מודן.214-201)עמ' 

 
( המבט, המסתור והמצלמה: חילוף תפקידים בטיפול. בתוך: אור, א., גלס, א., גופר, ש. 2018אור, א. ) :3לפגישה 

   . הוצאת מוסררה: ירושלים.עומק שדהוסבג, א.)עורכים( 
 

(. מי מפחד מאתיקה? מחשבות על אתיקה בצילום, בטיפול ובהדרכה. בתוך: בתוך: אור, א., גלס, 2018סיאנו, י. )
  . הוצאת מוסררה: ירושלים.עומק שדהש. וסבג, א.)עורכים( א., גופר, 

  
מין מגדר (. על פמיניזם נשיות וכוח של נשים בישראל. בתוך: 2006פרידמן, א. )הדפסה רביעית  :4לפגישה 

קו ביז'אוי, ס. )עורחות( -כלב, ה., הרצוג, ח., מנאר, ח., נוה,ח. ופוגל-יזרעאלי, ד., פרידמן, א., דהאן  פוליטיקה.
 הוצאת הקיבוץ המאוחד. –אדום 

 
 (. ואדי סאליב: הנוכח והנפקד. ירושלים : מכון ון ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד.2007וייס, י. )

 
 9אינטגרציה בין חלקי אישיות באמצעות חפצים. )פרק ( –(. פנים אל פנים 2016סיאנו, י. ) :5לפגישה 
הוצאה אישית:  ודחויים בטיפול באמנות.חפצים אבודים, מצויים  – HOLY JUNKמתוך:

judithsiano@gmail.com 

http://www.yahat.org/
mailto:judithsiano@gmail.com
http://www.psychology.org.il/
http://www.psychology.org.il/
mailto:judithsiano@gmail.com
mailto:judithsiano@gmail.com


 

 

 
(. אתיקה מקצועית בעידן הדיגיטלי: עצות לאנשי מקצוע בתרפיה באמצעות יצירה 2012סיאנו, י. ) :6לפגישה 

של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בית כתב עת טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי.והבעה. 
 .2, גיליון 2, כרך 2012הספר לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה. דצמבר 

 
 ,Hays, P. A. (2008). Addressing Cultural Complexities in Practice, Assessment : 5לפגישה 

Diagnosis,. Therapy. Second Edition. Washington, DC: American Psychological Association. 
Chapters I and II.                          

 
 ,Hays, P. A. (2008). Addressing Cultural Complexities in Practice, Assessment: 8לפגישה 

Diagnosis, and Therapy. Second Edition. Washington, DC: American Psychological Association. 
Chapters III and V.                          

 
 

 בברכה לשנה פורייה, יצירתית ומלמדת      
 יהודית סיאנו.           

                                                                                                                         
 י.ה.תשל אתיקה היו"ר ועדת  2002-2017. היתה בשנים מטפלת באמנות ומדריכה רשומה :.M.Aיהודית סיאנו 

שנה שותפה לריכוז תכנית ההכשרה  30-היתה במשך קרוב ל. )איגוד המטפלים באמצעות אמנויות בישראל(
ם צעירים עובדת בסטודיו לטיפול באמנות עם נוער ומבוגרילמטפלים באמנות באוניברסיטת חיפה, שבה גם לימדה. 

מאמרים  תפרסממובמסגרות שונות עם נוער בסיכון. מרצה בארץ ובחו"ל על טראומה, התבגרות ואתיקה בטיפול. 
 בכתבי עת מקצועיים בארץ ובעולם.

 תרבותי-על תרפיה באמצעות אמנות: יזמה וריכזה את הפרויקט הרב םהפיקה בשותפות שלושה סרטים דוקומנטריי
""DROP IN - WIN WIN  .בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטת חיפה, בשילוב עם משרד הרווחה

 חיה בחיפה עם משפחתה.
שמ                          בעברית ובאנגלית. יצא . חפצים אבודים, מצויים ודחויים בטיפול באמנות - HOLY JUNKספרה 
 .524880-0524. מס' טלפון: judithsiano@gmail.comמייל: 

_____________________  

נערכים דרך י.ה.ת.  סדרי הרשמה ותשלום לקורס  :20181.9.עד  הרשמה

http://www.yahat.org/   

 

 קורסי י.ה.ת. יוצאים לדרך. –"חדש לעשות קליק על אז   ל "מה קורה בי.ה.ת.?)מגלגלים למטה עד  

 

 התשלום כולל את רוב החומרים ושתייה חמה. 

 תיאבון הוא תופעת לוואי לטיפול באמנות!ההמשתתפים מוזמנים להביא כיבוד טעים לכל מפגש, כי 

 

mailto:judithsiano@gmail.com
http://www.yahat.org/

