
 

 
 

 

 נוכחות וחיוניות בטיפול

 התנסותי-ון עיונייום עי
 

מנויות( ומכון ואגודת י.ה.ת )האגודה הישראלית לטיפול באמצעות א

 אינטגרטיבית לפסיכותרפיה דמו"ת

 

 27-3-20 ', יום ו26-3-20 'יום ה

 אביב-, תל36אכסניית בני דן 

 

בר ונכתב הרבה על נוכחות הגוף, הן של המטפל/ת והן של המטופל/ת בשנים האחרונות דּו

ול הנפשי והרגשי. אולם לעיתים ישנה תחושה שמדובר בגוף מדומיין בלבד במרחב הטיפ

 נעלמות משיח זה.-ושאיכויותיו המלאות של הגוף הנחווה והמורגש נאלמות

העיון האלו לאתגר זה: טיפול בתנועה  שתי פרספקטיבות פסיכותרפויטיות נענות בימי

 מערב.-ומחול ופסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח

ש, בדממה ובדיבור, בדום פנ-ףות בכך שנוכחות וחיוניות מתגלמות בגושתיהן מכיר

 ובתנועה.

 ה הטיפולית הנפשית?ימהי נוכחות? מהי חיוניות? איך הן נוצרות? כיצד הן תורמות לעשי

כרות הדדית, ללמוד על המשותף והייחודי לכל ירנו ביום עיון משותף על מנת לערוך החב  

 תחום.

 

 

 



 

 יום העיון כניתות

 יום חמישי

 התכנסות והרשמה – 17:30–17:00

 

ד"ר יורי  :'תחומי-מבט בין –נוכחות וחיוניות בטיפול ' – ת פתיחהוהרצא – 18:10–17:30

 סלע וד"ר הילדה ונגרובר

 

 סדנאות – 19:50–18:20

 

ליאת לידה סנדומיר, מטפלת  :סדנת תנועה למטפלים –שירתו של הגוף הכמוס  .1

 בתנועה

   אינטגרציה בין גישת – וחה של המטפל והמטופלנוכחות קשובה ובט .2

STREAMד"ר מירב טל :ואגאל-'תנועה וקשב לחיים' לבין תיאוריית הפולי-

 יעל מלו מרגלית,

 יניב פסו, מרב מזא"ה: טיפוח הנוכחות והחיונית של עצמנו .3

 עדי כהן :להזין כדי להאזין .4

 

 שיייום ש

 

 התכנסות והרשמה – 8:45–8:30

 

גת מקרה ע"י דליה זילברטל, מטפלת בתנועה ומחול. הצ ",לצאת לאור" – 10:15–8:45

 שבילי-נעמי אורבךגב' רד וע"י ד"ר עינת שופר אנגלה דיון

 

 הפסקה – 10:45–10:15

 

 סדנאות – 12:15–10:45

 

 איתי הופמן זמן, נוכחות, חיוניות: .5

 יונתן קולקה מהגוף הפראני אל הקשבה אמפתית: .6

גיא ישראלי, : בד אלסטי כמעטפת גופנית שנייה עבודה עם –המעטפת השנייה  .7

 רועי שקד



ייחודיות הטיפול בתנועה כמאפשרת תהליכי החלמה באמצעות המפגש בין  .8

 נירה שחף :חיוניות המטפל לחיוניות המטופל

 

. הרצאת "נוכחות וחיוניות בטיפול: סיכום ביניים ומחשבות לעתיד" – 13:30–12:40

 "ר יורי סלעד"ר הילדה ונגרובר וד סיום. 

 

 בלבד ההרשמה הינה לשני הימים. אין הרשמה ליום אחד. 

 ההרשמה כוללים תשלום עבור כיבוד קל בהתכנסות ובהפסקת יום שישי דמי. 

 מספר המקומות מוגבל וקטן לעומת שנים קודמות, הזדרזו להירשם 

 

 

 והמנחים מידע על הסדנאות
 

 ת לידה סנדומירליאסדנת תנועה למטפלים:  –שירתו של הגוף הכמוס  .1

 תקציר 

 "רק כשהתנועעתי יכולתי להרגיש"

 פינה באוש.

נפש? כיצד יכול -האם ישנה דרך ליצור מגע בטוח עם חורים ומשקעים הכמוסים בגופ

פה לחומרים הכמוסים בגופו של המטופל שהינם נעדרי נות מרחב בגוף ובׂשהמטפל לפ  

פלים, עם אופנויות של נוכחות ייצוג? מטרתה של סדנה זאת להפגיש את משתתפיה המט

נפשו ושפתו, במצבים ובזמנים בהם המטופל אחוז באזורי -המטפל בחדר הטיפולים, על גופ

 יים חסרי ייצוג. תנפש טראומ

בגוף הוא היחידי המאפשר לייצג את  תבמצבי טראומה שונים, לעיתים הזיכרון שנחר

ה. התהוות ייצוג צורני גופני דרך שאינו ניתן לייצוג, ומהווה שער להתקרב לגרעין הטראומ

קצב, מרחב, משקל, כיווניות ועוצמה לחוויה המגולמת בגוף, הינה לעיתים שלב ראשון 

נפש המטופל למיוצגים. נדבך הכרחי לתהליך זה הינו -לתנועה לעבר הפיכת החומרים בגופ



שהינו  נגדית, נפשיים וסומטיים, מטפל-נוכחותו של מטפל קשוב לתהליכי העברה והעברה

 יציב ומקורקע בנוכחותו. 

כל חדש לטראומה כיצד יש בנוכחותו של המטפל על גופו ושפתו ליצור עם המטופל מ  

 שבתוכה יוכל המטופל לסלול את הדרך בעצמו?  ,החזקה

כיצד יש בנוכחות המשותפת להחיות את התנועה שקפאה בנפש, ולהתמירה מן השפה 

 הנפשי, אל מרחב מכיל של חשיבה ושפה?הפסיכוסומטית שבה לא מתקיים הייצוג 

מהם העוגנים המשמשים את המטפל לנכוח בחיוניות במרחב זה ולהתמקד בתהליך בניית 

 משמעות כאשר בנייה זאת מאוימת? 

כיצד יוכלו המטפל והמטופל לנוע במקצבו של התהליך הטיפולי בין חוויות ניתוץ לבין 

 זרימה והמשכיות? 

ות בשקיטה, נוכחות בחשיבה, נוכחות בכאב ובקריסה, נוכחות בסדנה נחקור אופני נוכח

בפעימת הרגע הזה בו כמוס המפגש. ננוע ונחשוב על נוכחות מוגפנת המבקשת להתקיים 

 במרחב ביניים בין הגוף והתנועה לבין החשיבה והמילים.  

 

 ביבליוגרפיה:

, תל רגרסיההשבר הבסיסי: היבטים טיפוליים של . 2006[ 1968באלינט, מיכאל, ]

 אביב, עם עובד.

 , תל אביב, דביר.תיאטרוני הגוף. 1998מקדוגל, ג'ויס, 

Botella, César, and Botella, Sara , 2005. The Work of Psychic 

Figurability: Mental States Without Representation, New York, 

Brunner-Routledge. 

 

שנות ותק, מטפלת ביחידה  12(, MA, מטפלת בתנועה )סנדומיר-ליאת לידה

לפסיכיאטריה של הילד בבי"ח שיבא ובקליניקה פרטית, מתמחה בפסיכותרפיה 



פסיכואנליטית ועובדת עם מטופלים על הרצף האוטיסטי, מטופלים הסובלים מליקויים 

 כל ביחסי האובייקט המוקדמים ומטראומות מורכבות. במ  

דורית טראומתית וביטויים -שא העברה ביןזה בדוקטורט בנובימים אלה כותבת את הת  

בודהיזם מזה -גוריון. מתרגלת זן-פסיכוסומטיים לאזורי נפש ללא ייצוג באוניברסיטת בן

באופן המתמזג בעבודתה הקלינית והמחקרית, בהם חוברות הבנה  העשרה שנ-כחמש

 נפש.-פת הגופסיכואנליטית והבנת אחדּו

 (2015רת של שני ספרים: "איש ללא בית" )סנדומיר היא גם סופרת, מחב-ליאת לידה

( ספר פרוזה לנוער צעיר המספר 2018העוסק בזיכרון השואה, ו"פתאום הכל השתנה" )

(, 1985על חייהם של נערים שנספו באסון הרכבת הגדול במדינת ישראל )אסון הבונים, 

 פרויקט אשר כלל איסוף סיפורי חיים בקרב משפחות שכולות וניצולי האסון. 

כמטפלת בתנועה, היא נפגשת בקליניקה עם תהליכי מנטליזציה ואינטגרציה שתחילתם 

נפש וביחסים, וכסופרת היא מעידה על התרחשותם של תהליכים אלה דרך -פבתנועת הגו

השפה הפואטית. הסדנה משלבת בין הבנות מעולם הטיפול בתנועה, מושגים 

דש על נוכחות טיפולית בתהליכי פסיכואנליטיים והשיח הפואטי על מנת לארוג מבט ח

 טראומתיים. -ריפוי פוסט

 

   אינטגרציה בין גישת – נוכחות קשובה ובטוחה של המטפל והמטופל .2

STREAMד"ר מירב טל: ואגאל-'תנועה וקשב לחיים' לבין תיאוריית הפולי-

 מרגלית, יעל מלו

 תקציר

(? Safetyית ביטחון )איך נדע ונחווה שאנו, המטפלים והמטופלים כאחד, נמצאים בחווי

אישית כמפתח לחוויה מיטבית -אישית ובין-חוויה מוגנת ובטוחה, המאפשרת תקשורת תוך



ומאפשרת נוכחות קשובה ובטוחה? וכיצד נוכל להיעזר בידע עתיק וחדשני  ,המקדמת ריפוי

 כדי לקדם חוויה זו?

;Tal, 2006) STREAM ית( היא גישת טיפול בתנועה סומאט2017מרגלית, -טל-

קשובה לטיפול בטראומה ולחץ ולפיתוח חוסן. היא מבוססת מחקר ונשענת על 

של פיטר לוין(  SE-Somatic  Experiencingהפסיכותרפיה הסומטית )ובמיוחד שיטת 

 מוח. -נפש-ועל הבנות ממדעי המוח בהקשרי גוף

אל דני –נשענת על תחום הנוירוביולוגיה ותיאורטיקנים ומטפלים כגון  STREAMגישת 

סיגל, אלן שור, פט אוגדן, ג'ינה רוס, בבט רוטשילד, רג'ה סלואם. זוהי גישה מבוססת 

 . Neuroception-מיינדפולנס ומשאבים, החותרת לוויסות עצמי דרך מנגנון ה

, 1994שפיתח החוקר סטפן פורג'ס )   Poly-vagal Theoryואגאל-תיאורית הפולי

אודות ההבנות על מערכת העצבים  ( הביאה מידע חדשני פורץ דרך2017, 2011

האוטונומית והשלכותיה השונות. התיאוריה שופכת אור חדש בעיקר בתחום הטיפול 

בטראומה ולחץ, אך בנוסף, יש לה השלכות חשובות על תהליכים טיפוליים, ריפוי, תפקוד 

 אישיים. -ןמיטבי, התקשרות ויחסים בי

 STREAM,באינטגרציה מתפתחת עם  ליותאואג-בשנים האחרונות, שילבנו הבנות פולי

יש התכוונות קשובה ליצירת  ,STREAMתוך יישומים שונים. במפגש הטיפולי בגישת 

 Levine, 2010; Porges, 2011; Van)פי חוקרי טראומה-ההכרחית בטיפול על המוגנות

der Kolk, 2014)  לכן המטפלים מאפשרים גמישות בהתמקמות המרחבית של ,

 להם עצמם. המטופלים, וגם ש

חינוכי, ועד היישומים -שילובה בחלק הפסיכובבסדנה נתבסס על אינטגרציה זו, החל 

הטיפוליים בקליניקה, במערכות טיפוליות וחינוכיות, עם מטופלים וצוותים מקצועיים. 

-ןטחון בחדר הטיפול ובתקשורת הביייצירת תחושת מוגנות ובשל נתנסה באפשרויות 



של מערכת העצבים האוטונומית  Neuroception-מנגנון האישית; נכיר ונבדוק את 

המסוגלת לזהות האם הסביבה מסוכנת או בטוחה; נחווה מעברים בין מנגנוני ה'קפיאה', 

מפתח ייחודי  –'הילחם וברח' ובעיקר נעמיק בחשיבותה של 'מערכת המעורבות החברתית' 

ונבדוק איך מתאפשרת  כמפותחת יותר בסולם הבריאות. שאותה דירג פורג'ס לריפוי,

 נוכחות קשובה ובטוחה.   

 

 ביבליוגרפיה:

1) Porges S.W. (2017). The Neurobiology of Feeling Safe, In: The Pocket 

Guide to the Polyvagal Theory: The Transformative Power of Feeling 

Safe. New York: WW Norton. 

2) Gray, A.E.L. (2017) Polyvagal-Informed Dance /Movement Therapy 

for Trauma: a Global Perspective, American Journal of Dance Therapy, 

Volume 39, Issue 1, pp. 43-46. 

 –נפש -(, "גופי, ביתי, מבטחי" ואוצרות הגוף2017מרגלית, מ., )-( טל3

תוח חוסן , בין , תנועה וקשב לחיים, לטיפול בתנועה בטראומה ולפיSTREAM גישת

  .154–133עמ'  ,12המילים, גיליון  

 

מדריכה ופסיכותרפיסטית, עם  – SE, מטפלת בתנועה ובשיטת מרגלית-ד"ר מירב טל

מודל וגישה  –'תנועה וקשב לחיים'  – STREAMשנה. פיתחה את  35ניסיון קליני של 

ריים שלו כמענה שותפה ליישומים קליניים ומחק. לטיפול בטראומה ולחץ ולפיתוח חוסן

 –טראומה משנית ושחיקה. ניהלה בשיתוף את 'עמותת חיבורים וקשרים  לטראומה,

'אוצרות הזוג המנצח:  – תוכניתמטראומה לחוסן'. שותפה לחיבור הספר ופיתוח והפעלת ה



 שנה וכיום 27טיפול בתנועה ומחול  תוכניותהגוף והמודעות' להתמודדות ילדים. מלמדת ב

איון חוסן מווסת יר – לין ובסמינר הקיבוצים. פיתחה כלי מחקרי וטיפולידוד ימכללת ב –

אל מול הטרור על שילוב  2011במצבים טעונים. זכתה בפרס ענבר  SEובטוח, המשלב 

 טיפול בקהילה ומחקר. מציגה ומפרסמת בארץ ובחו"ל, ובעלת קליניקה בחיפה. 

 

ובעלת תואר שני בטיפול  בוגרת סמינר הקיבוצים ,מטפלת בתנועה, MA, יעל מלו

שנה בטיפול ובהדרכה. מורה למחול  12מאוניברסיטת חיפה. בעלת ותק של  אומנויותב

)החוויה  SE-BEG תוכניתבוגרת  מטעם להקת המחול הקיבוצית. –מודרני עכשווי 

( לטיפול בטראומה ולחץ STREAMההכשרה 'תנועה וקשב לחיים' ) תוכניתהסומאטית( ו

  –'אוצרות הזוג המנצח: הגוף והמודעות'  תוכניתתפה לפיתוח והפעלת הולפיתוח חוסן. שו

ספרי -במשרד החינוך לצורך קידום אקלים בית אתגרי החיים להתמודדות ילדים עם

עובדת בתחנה במועצה אזורית מעלה יוסף. מעבירה סדנאות "להתחולל ולצמוח"  מיטבי.

נועה כמקדמים צמיחה, ריפוי העוסקות בגוף ובת –לצוותים טיפוליים ולקהל הרחב 

   והחלמה. חברת י.ה.ת, ובעלת קליניקה פרטית בקיבוץ געתון שבגליל.

 

 יניב פסו, מרב מזא"ה: ת של עצמנווטיפוח הנוכחות והחיוני .3

 

 תקציר

שני המושגים, נוכחות וחיוניות, מתייחסים לאדם כשלם. בתורות המסורתיות באסיה 

ות והחיוניות כחלק מובנה מאורח החיים באופנים מוקדשת תשומת לב רבה לטיפוח הנוכח

שונים. נוהג זה נתפס כבסיסי עבור כל אדם ובוודאי עבור אלה העוסקים בטיפול ובריפוי. 

על מנת שנוכל לתמוך בנוכחות ובחיוניות של אחרים, עלינו לפתח את אלה שלנו וחלק מן 

 אלו. הטיפול עצמו נתפס כהנחלה של הרגלי חיים המטפחים איכויות 



רגל תנועה, נשימה ותשומת לב בישיבה ובעמידה ונשוחח על השאלות  מהן  –בסדנה נת 

איך הן משפיעות עלינו ועל מי  ?איך מטפחים ומשמרים אותן נוכחות וחיוניות עבורנו?

 מטופלים והסובבים אותנו? –שאנו פוגשים 

ת העצמי והאחר. מכילה, קשובה, חומלת ופנויה לקבל א –החלק הראשון יתמקד בנוכחות 

רגל תשומת לב לתחושות, לרגשות, למחשבות, למעשים ואת האפשרות לנוע ביניהם נת  

 שקטה. ולטפח תחושת אחדּות

ללא מאמץ, אפשרות לנוע ולפעול,  תחושת חיּות וכוח –החלק השני יתמקד בחיוניות 

ריקים סקרנות, עניין ומוטיבציה. נתרגל חיבור למרכז הכוח שלנו, תמיכה במקומות ה

  והחלשים, שחרור תקיעויות, וטיפוח תחושת זרימה נעימה בכל הגוף.

 

 ביבליוגרפיה: 

 אביב: ספרי ויג'נאנה, -( מחשבות על יוגה. תל2012גופטה, א. ) -סן
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השנים האחרונות  35בעל תואר ראשון בפילוסופיה ולימודי מזרח אסיה. ב  ,יניב פסו

 קיטאידו. -צ'י קונג וסיישין –מתרגל אומנויות לחימה, אומנויות תנועה ותנועה מדיטטיבית 

ה ביותר בקרטה לימדתי קבוצות קרטה לאורך שנים, בארץ ובעולם. בעל הדרגה הגבוה

 .5דאן  –שוטוקאן 

שנה אני מלמד כיתות שיאצו ובחמש השנים האחרונות מנהל את בי"ס 'מגע'  25-במשך כ

 שנתי ובמסלולים מתקדמים.-לשיאצו, העוסק בהכשרת מטפלים במסלול תלת

במסגרת הקהילתית בי"ס 'מגע' מעניק טיפולים לאוכלוסיות מיוחדות במוסדות בירושלים 

 ת 'שקל', ביה"ס 'אילנות', מוסדות לנשים בסיכון ורבים אחרים.כמו עמות –



במקביל אני מטפל בקליניקה הפרטית באנשים בכל האוכלוסיות והגילים בעזרת עבודה 

חיים ותזונה, וכלים נוספים מתוך עולם הרפואה הסינית. -במגע, תרגילים, יעוץ לאורח

קונג, המיועדות לאנשים -וצ'יבשנים האחרונות אני מנחה קבוצות של תנועה דינמית 

שמחפשים את הדרך לשיפור חייהם בהעצמת הקשב הפנימי, על מנת לשמר את החיוניות 

 העצמית.

עבורי החיפוש והאימון המתמיד נועדו בעיקרם לשמר ולחזק את הכוח, הנוכחות, השמחה 

 '.והחיוניות שלי ושל הסובבים אותי, ובכללם קבוצות הלימוד והצוות של בי"ס 'מגע

 

מקרוביוטית, כהרבליסטית קלינית )צמחי -מוסמכת כמטפלת בתזונה סינית ,מרב מזא"ה

 מרפא( וכמטפלת שיאצו. 

מטפחת חיוניות ומלווה תהליכי צמיחה וריפוי בעזרת שיאצו, התאמה אישית של תזונה, 

 צמחי מרפא וכלים נוספים.

להכשרת מטפלי  מלמדת היבטים רגשיים של קשר בטיפולי שיאצו בבית ספר 'מגע' 

 שיאצו.

 מתרגלת יוגה ומדיטציה.

 מחפשת את האפשרות של חיבור ותנועה חופשית בין אחדות וריבוי, שהיה ופעילות

 ואיך לפתח נוכחות ותשומת לב למנעד שבין שקט, תחושה, רגש, מחשבה ועשיה.

 .חברה בקליניקת דמו"ת המשלבת פסיכותרפיה וטיפולים מתחום הרפואה הסינית והיפנית

 

 עדי כהן: למטפלים  self-careלהזין כדי להאזין: סדנת .4

 תקציר

בר לשיטות וגישות השונות, קשורה באופן עמוק ביכולת לנכוח העבודה הטיפולית, מע  

אנו המטפלים, כמו כל האנשים, מתמודדים שבאופן מיטיב ומותאם עבור האחר. מאחר 

להזין את עצמנו באופן רציף, עם אתגרי )ולפעמים עם תלאות( היומיום, עלינו לדאוג 

אפשר לנו להיות זמינים ונוכחים עבור האחר גם כשאנו חווים קשיים תעל מנת שי

 ומועקות.

-(, ובחשיבות של טיפולtherapeutic presenceתתמקד ב'נוכחות טיפולית' ) ההסדנ

( כפרקטיקה שמסייעת לנו להזין את עצמנו כך שנוכל להאזין לאחר. self-careעצמי )



אל את עצמנו מה מטפח את הנוכחות הטיפולית שלנו, ומה מקשה עלינו להזין את נש

עצמי כמו היכולת לאזן בין הרצוי לאפשרי, -עצמנו. נתייחס למיומנויות של טיפול

תית ותכלול יהיכולת לשים גבולות, מסוגלות עצמית, קבלה וחמלה. הסדנה תהיה חווי

  מחקרית בתחום.שיח, כתיבה ויצירה תוך התייחסות לספרות ה

 :בלכתי לישון עולה על דעתי"

 ,מחר אחמם את הסאונה

 ,איטיב עם עצמי

 ,אוליך, אשחה, ארחץ

 ,אזמין את עצמי לתה ערב

 ,אדובב את עצמי בחיבה ובלהט

 ,אשבח: אשה קטנה ואמיצה שכמותך

 ."אני בוטחת בך

 (2007) הפרפר חוצה את הכבישבתוך:  אווה קילפי
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מערב. בעלת -, פסיכולוגית רפואית מומחית ופסיכותרפיסטית אינטגרטיבית מזרחעדי כהן

הכשרה בתרפיה מוכוונת התמקדות מנוסה בייעוץ וטיפול באנשים המתמודדים עם קשיים 

ים גופניים ללא ממצא רפואי(, גופניים )כמו: מחלות, פציעות, אובדנים, כאב וסימפטומ

דינמית עם  ודל של טיפול אינטגרטיבי, ומשלבת חשיבהמתח וחרדה. אני עובדת לפי מ

להדרכה ב"מרפאה  ומיינדפולנס. בתהליך הסמכה  CBTגוף עם-יתיות ממוקדותיגישות חוו

מרכז לטיפול, הדרכה והתמחות בפסיכולוגיה רפואית. בעלת ידע וניסיון  – הפסיכולוגית"

ודה עם צוות רפואי. בעבודה פסיכולוגית המותאמת למטופלים ברפואת משפחה, ובעב

שנים במסגרות ציבוריות ופרטיות. כחלק מתהליך  שמונהבעלת ניסיון טיפולי של 

התמחותי בפסיכולוגיה רפואית, עבדתי גם כפסיכולוגית המערך הקרדיולוגי, והייתי 

לינסון. כיום י"ח ביהאישה בב-ם במרפאת בריאות לבימעורבת בהקמת שירותים פסיכולוגי

ם כיצד לשלב התייחסות לגופניות בטיפול נפשי במסגרת מכון מפרשים. אני מלמדת מטפלי

 .למטפלים care -selfמעבירה סדנאות של

 

  איתי הופמןזמן, נוכחות, חיוניות:  .5

 תקציר

הסדנה עוסקת ביכולת האדם לחוות את עצמו כנוכח וחיוני ב)תוך ה(זמן, במהלך החוויה 

תית לחוויה האנושית מתוך גישה אחדּו החיה כפי שהיא נחווית על ידו ברגע הנוכחי.

(, המשתתפים מוזמנים להתבונן על הדרך בה האפשרות של Sella, 2018ולפסיכותרפיה )

 חוויית נוכחות וחיוניות 'בתוך' הזמן קשורה ליכולת לחוות תחושת קיום המשכי ורציף: 

ת הימצאות נכיר את המושג "חלון ה'להיות  בזמן'": האפשרות לחוות ברגע הנוכחי תחוש

'בתוך' זרימת הזמן ותחושה של חיבור, שייכות, אינטגרציה, לקיום בעולם כפי שהוא 

 (.Stern, 2010מתגלם בתצורות של חיוניות המתקיימות בזמן )

נתבונן על האפשרות לחוות תחושת כזו של הימצאות ב'תוך הזמן' כתלויה בקיומו של 

 יתר דיוק שתי חוויות של מושג הזמן(:תיאום 'טוב דיו' בין שני סוגים של זמן )או ל

רצף הזמן כפי שהוא נמדד בשעון. זהו הזמן 'האובייקטיבי', או כפי שנכנה אותו בסדנה 

 'הזמן האופקי'.

הרגע הנוכחי: 'מרחב' בזמן שאינו תלוי בשניות החולפות בשעון. זהו הזמן הסובייקטיבי, 

 או כפי שנכנה אותו בסדנה 'זמן אנכי'.



מספקת בין שתי חוויות זמן אלה מהווה חלק בלתי נפרד מהמפגש בין האדם תחושת תיאום 

 ,Foshaתינוק )–לסביבתו שהינו מרכיב הכרחי להתפתחות כפי שניתן לראות בקשר הורה

Siegel, & Solomon, 2009 .) 

 ההתבוננות על יחסי התהוות הדדית אלה בסדנה תעסוק במצבים של:

ביניהם התאמה טובה דיה והאדם יכול "לשכוח"  במצבים בהם לעיתים קיימת בריאות:

עצמו בתוך הזמן, ו/או במצבים בהם קיימת לעיתים תחושת פער ביניהם, העשויה ליצור 

 התאמה וחיכוך במפגש של הפרט עם העולם הסובב.-חוויה של  אי

 לדוגמה: החזרה לִשגרה לאחר החגים, כפי שהחוויה שלה באה לכדי ביטוי בשלוש חוויות:   

 "  :"תחושה של 'להיות בזמן'.איזה יופי, בדיוק רציתי לחזור לעבודה  

  :"תחושה של 'להיות "מה? כבר נגמרו החגים? אוי, צריך עוד שבוע חופש לפחות

 .לפני הזמן'

 תחושה של נגמרות האלה": -סוף, כבר לא יכולתי יותר עם החופשות הבלתי-"סוף

 'להיות אחרי הזמן'.

 בהיעדר בריאות:

ם אינו יכול לחוש עצמו כמי שמתקיים בזמן, בדמות קטיעות בתחושת הקיום כאשר האד

 בזמן או היעדרותה כליל.

הסדנה כוללת התנסויות חווייתיות של זמן נוכחות וחיוניות )קפיצה בחבל, התמקמות פיזית 

על ציר הזמן ביחס להגעה בתחילת היום וכו'(, שיתוף של המשתתפים בחוויה שלהם 

המׂשגה התיאורטית שהוצגה לעיל, והעלאת מחשבות על ההשלכות ומתוכה חילוץ ה

 לעבודה הקלינית דרך הצצה למופעים של זמן ונוכחות במפגש הטיפולי.  
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מערב' )של -(. בוגר לימודי 'פסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרחM.S.Wעו"ס )איתי הופמן, 

אביב. חבר צוות -"ס לעו"ס, אוניברסיטת תלי'נוכחות וחיוניות'(, מכון דמו"ת בשיתוף ב

, העוסקת בשילוב פסיכותרפיה של נוכחות ון דמו"תההוראה ומנהל הקליניקה של מכ

. מנהל תחום מחקר, הדרכה ופיתוח, עמותת 'יד רחל'. מטפל המזרח-וחיוניות ורפואת

ובהורים   בקליניקה פרטית במבוגרים ב'פסיכותרפיה אינטגרטיבית של נוכחות וחיוניות'

יות. עוסק בהדרכה סובייקטיב-וילדים בהתערבויות משפחתיות מבוססות התקשרות ואינטר

-שיאצו )בי"ס 'מגע'( ובהוראת טאי-על טיפול ובהדרכה על הדרכת מטפלים. מוסמך בזן

 קונג ומדיטציה.-צ'י, צ'י

 

  יונתן קולקהמהגוף הפראני אל הקשבה אמפתית:  .6

 תקציר

סדנה זו מבקשת לעסוק בהיכרות עם אופנויות שונות של הקשבה לגוף, וכן בבחינת הקשר 

להקשבה אמפתית מבית מדרשו של היינץ קוהוט. בסדנה אציע שהקשבה  של הקשבה לגוף

לתחושות הגוף מהווה הרחבה לאפשרות של הקשבה אמפתית )המתמקדת בדרך כלל 

בממד ה'נפשי' של החוויה האנושית(, וכמו כן, שהעמקה במושג האמפתיה יכולה להרחיב 

 את הדקויות של ההקשבה לגוף.

ר הראשון נעסוק בשתי אופנויות של הקשבה לגוף: הקשבה הסדנה תנוע בשני צירים. בצי

כפי שהציע  – Implicit)ידי היוגה, והקשבה ל'מובלע' )-לגוף הפראני כפי שהוא מובן על

בשיטת ה'התמקדות'. בציר השני נעסוק  Gendlin)הפילוסוף והפסיכולוג יוג'ין ג'נדלין )

ה לכלול בתוכה את ההקשבה במושג האמפתיה של קוהוט וכיצד ההקשבה האמפתית יכול

 לתחושות הגוף מתוך הפריה הדדית של שתי מיומנויות הקשבה אלה. 

 

 מבנה הסדנה:

 נתנסה בתרגילי יוגה פשוטים שמטרתם תהיה היכרות עם חוויית הגוף הפראני. 



היא 'כוח החיים' שלפי המסורת היוגית זורם  –מושג הלקוח מתורת היוגה  –פראנה 

תחושתית שתתבטא בהיכרות עם -רגול נתנסה בחוויה הגופניתלאורכו של הגוף. בת

תחושת זרימה ותחושת איזון. בהמשך נתנסה בהקשבה לחוויה ה'מובלעת' בגוף, אותה 

. הקשבה גופנית זו, מתרחשת the Implicitהקשבה גופנית, אותה כינה יוג'ין ג'נדלין 

ייחודית לשם כך. בחלק  באזורים העמומים של התחושה הגופנית ונדרשת נוכחות והקשבה

תח יחד מרחב הבוחן את הקשר בין מושג זה לתרגול  האחרון, אציג את מושג האמפתיה ונפ 

 ההקשבה לגוף. לסיום הסדנה נחזור להקשבה מחודשת לגוף, 'מצוידים' במושג האמפתיה. 
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.( M.Aבוגר לימודי תואר שני ),  2006פסיכולוג קליני משנת   יונתן קולקה,

 (. 2000אילן )-בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר

זה שלי הגשתי בנושא 'ניתוח פנומנולוגי של חוויית החופש הפנימי'.   את עבודת הת 

במהלך השנים מאז צברתי ניסיון רב בעבודה עם נפגעי טראומה במסגרת העמותות 'עמך' 

 ונט"ל, וכיום בקליניקה פרטית. 

ך ברפואה בוגר לימודי פסיכותרפיה בתוכנית לפסיכותרפיה בבי"ס ללימודי המש

 (. 2010באוניברסיטת ת"א )

דינמית שיטות של פסיכותרפיה ממוקדת גוף: בוגר הכשרה -משלב בעבודתי הפסיכו

  The Somatic Experiencing Trauma Institute – SETIמטעם  SE-בשיטת ה

 (. 2014יורק )-( מטעם המכון הבינלאומי בניוFocusing( וההכשרה ב'התמקדות' )2009)



ם האחרונות אני מתרגל יוגה. בוגר קורס מורים בכירים ליוגה במכון וינגייט השני 25-ב

(. את עבודת הגמר הגשתי בנושא 'יוגה כדרך להבנה 2005גופטה )-בהנחיית אורית סן

 וטיפול בטראומה'. 

בשנים האחרונות למדתי גם עם סנדרה סבטיני והנחיתי איתה מספר סדנאות בנושא של 

 יה וטיפול בטראומה.שילוב יוגה, פסיכולוג

 רגל בודהיזם. בשבע השנים האחרונות אני לומד ומת  

 'רוח אדם'.  –בודהיסטית -מזה ארבע שנים אני תלמיד בתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית

                              

גיא ישראלי, עבודה עם בד אלסטי כמעטפת גופנית שנייה:  –המעטפת השנייה   .7

  רועי שקד

 תקציר

סדנה זו נולדה מתוך התנסות של שלוש שנים בעבודה עם לולאת הבד האלסטי. הידע נצבר 

 מתוך שעות טיפוליות פרטניות וקבוצתיות שנאספו לצורך המחקר והלמידה. 

בטיפול, לולאת הבד משמשת כאביזר מתווך בין המטפל והמטופל, כמו גם בין המשתתפים 

 בטיפול הקבוצתי.

ת של הבד יכולים במקרים רבים לשמש כגורם מעורר ומזמן הצבע, המרקם, הדינמיו

לתקשורת. כמו כן, האביזר טומן בחובו מאפיינים פיזיים שונים ובכך מאפשר מגוון תנועתי 

 רחב ומסייע בהעלאת תכנים רבים.

הכניסה לתוך גבולות הלולאה השיתופית, המתיחה וההישענות יוצרת מעין מעטפת הורית 

(, טבע את המושג 'החזקה' 2009ושה של החזקה והכלה. וויניקוט )ועורית המעניקות תח

(Holding כמתאר את המסגרת שבתוכה מתרחשת ההתקשרות העיקרית בשלבים )

ם, כפעולה אשר מקנה אמון, ם דגש על ההחזקה של הא  הראשונים לחיי התינוק. הוא ׂש

 (.Winnicott, 2009ומהווה גורם משמעותי בהתפתחותו של התינוק וביסוסו כאדם )

חיקית מגוננת". המעטפת הגופנית כוללת -(, מכנה זאת, "מעטפת הורית2004שחר לוי )

כן ריחות, קולות ותנועות. כשם שהעור -אזורים שונים בגוף הבאים במגע עם התינוק, וכמו

עוטף, מגן ומווסת את זרם הגירויים מן החוץ פנימה כך גם המעטפת ההורית מעצבת את 

 (.2004הפיזי שבתוכו העצמי מתפתח )שחר לוי,  גבולות המרחב

מה קורה לגוף כאשר הוא בא במגע עם מעטפת חיצונית? מעטפת בעלת משקל 

ונוכחות, מעטפת המגיבה לתנועות הגוף, המפעילה את התנגדותה החושית עליו? מה 



הדבר מעורר כאשר גבולות הגוף שלי לרגע הופכים להיות לולאת בד אלסטית 

וף, מתיחה, הדיפה ודחיפה?  מה קורה לעצמי כאשר המעטפת הופכת המאפשרת עיט

 מוחשית כל כך?

כל פונקציה נפשית נשענת על פונקציה ביולוגית. הפונקציות השונות של העור הן "

עור'. הפונקציה הראשונה של העור היא היותו שק, המכיל -מקורות השונות של 'האני

הו ההנקה. הפונקציה השנייה שלו היא היותו ומחזיק בתוכו את כל הטוב והגודש שמילאו

שטח מגע המסמן את הגבול עם החוץ והמשמר את ההפרדה ביניהם, מחסום המגן מפני 

חמדנותם ותוקפנותם של אחרים. ולבסוף הפונקציה השלישית של העור היא היותו מקום 

שטח  ואמצעי ראשוני לתקשורת עם הזולת, ליצירת קשרי חליפין בעלי משמעות המהווה

  (83 ', עמ2004" )אנזייה, .פנים שעליו נרשמים עקבותיהם של קשרי חליפין אלה

בסדנה נשתמש בלולאת הבד כאמצעי מוחשי למעטפת עורית שנייה. בתהליך הדרגתי 

נפשי לבין -נעביר את תשומת הלב לתנועה הפנימית וליחסים הנוצרים בין העצמי הגופני

הרגשי המתעורר. לאחר מכן נבחן את  הבד. נעביר את תשומת הלב אל 'השק'

האינטראקציה הנוצרת עם גופים נוספים בחדר כאשר הבד ימלא פונקציה של גבול/מרחב 

מאפשר, לאינטראקציה בין שניים המתקיימת ללא מגע פיזי, אלא באמצעות הבד. נכיר מה 

 ים.  קורה לערנות ולחיוניות שלנו נוכח מעטפת חושית מוגברת ואינטראקציות בין גופ

 

 ביבליוגרפיה:

 לוי.-(. מהגוף הגלוי לסיפור הנפש הסמוי, ירושלים: הוצאת יונה שחר2004לוי, י )-שחר

 אביב. הוצאת תולעת ספרים.-עור'. תל-(. ה'אני2004אנזייה, ד'. )

  (. עצמי אמיתי ועצמי כוזב, עם עובד.2009וויניקוט, ד )

 

ל לטיפול בהבעה ויצירה, סמינר (, בוגר המסלו (M.A מטפל בתנועה ,גיא ישראלי 

ת"א. מנחה קבוצות  -הקיבוצים. עובד כמטפל ריגשי במשרד החינוך ובמרכז אבשלום

   למיומנויות חברתיות ומדריך הורים. מגיע מרקע של מחול, קונטקט ואימפרוביזציה.

בד' )אביזר תנועה מבד לייקרה(.  הבד המשמש -מזה שלוש שנים מפתח ומשווק של 'לולה

מנחה סדנאות למטפלים מרקעים  ודה טיפולית וחינוכית לקבוצות ולעבודה פרטנית.לעב

 בד. -שונים סביב עבודה רגשית עם לולה 

 לומד בתוכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית בסמינר הקיבוצים.



 

אל הטיפול הגעתי ממחוזות אומנויות הלחימה .  (M.Aמטפל בתנועה )  - רועי שקד

  לתה לי את ההשפעה הרבה של התנועה בחיי הנפש.והמחול, דרך שג

ומטפל  ,במחלקת הנוער והילדים-כיום עובד כמטפל בתנועה בביה"ח הפסיכיאטרי נס ציונה

 במגזר הפרטי.

בנוסף עובד כמורה לקפוארה, מנחה מפגשי תנועה של הורים וילדיהם, מורה לתנועה 

 ולקונטקט אימפרוביזציה.

בד' )אביזר תנועה מבד לייקרה( .הבד המשמש -של 'לולה מזה שלוש שנים מפתח ומשווק

לעבודה טיפולית וחינוכית לקבוצות ולעבודה פרטנית. מנחה סדנאות למטפלים לעבודה 

 רגשית עם לולה בד. 

 

ייחודיות הטיפול בתנועה כמאפשרת תהליכי החלמה באמצעות המפגש בין  .8

 נירה שחףחיוניות המטפל לחיוניות המטופל: 

 

( מוגדרת כתופעה מנטלית, השייכת לחוויה האנושית של חיים, שהיא vitality)חיוניות 

תוצר של אינטגרציה של אירועים פנימיים וחיצוניים רבים, כחוויה סובייקטיבית וכתופעה 

מציאותית. זוהי תופעה הוליסטית, שנתפסת כגשטאלט המורכב מתנועה, כוח, זמן, מרחב 

 . (Stern, 2010) (intentionוהתכוונות )

 ניתן לקשור אותה לאיכות הנוכחות של האדם. 

 

 :מטרת הסדנה

 המשתתפים יחקרו בדרך חווייתית את: 

 מאפייני החיוניות במפגש ביניהם ובין מטופליהם. .1

הייחודיות של הטיפול בתנועה במפגש בין חיוניות של מטפל לבין חיוניות של  .2

 מטופל לקידום תהליכי החלמה.

 :מבנה הסדנה

 תנסות חווייתית   פתיחה וה .1



תנועתית  –מטרות הסדנה והמבנה שלה תתקיים התנסות גופנית  ווצגילאחר ש

 שמטרתה: 

  .חקירת מפגש החיוניות המאפיינת כל משתתף )חלקית כמובן( .א

בדיקת השפעת החיוניות של הסובבים על הפרט תוך ניסיון לזהות הבדלים בין  .ב

 ההשפעות.

מתפרצת כמו  – מווסתת-ניות לאהתנסות עם מפגשים שמאופיינים בחיו .ג

תוקפנות או התקפי זעם ועם חיוניות מתכנסת או חבויה כמו חרדה חברתית או 

 אלקסיתימיה.   

  

 גה תיאורטית המׂש  .2

התפיסה עליה ביססתי סדנה זו היא שניתן להתייחס לפתולוגיות שונות כביטוי של 

מצוא בתפיסתו של חוסר ניהול תקין של החיוניות של האדם. חיזוק לכך ניתן ל

( לגבי מהות החיוניות וקישורה לנוכחות. אנו חיים את Stern, 2010סטרן )

רשמיה הסמויים שעשויים מתנועה, זמן, כוח, חלל והתכוונות כמו אוויר. חיזוק 

ילד הם יחסים –( שטוען  שיחסי הורהSiegel, 2012נוסף לכך מביא סיגל )

רשתות מוחיות מורכבות ושזו  המשפיעים על ההתפתחות באמצעות חיווט של

( מוסיף שמוחנו גמיש כל חיינו Schore, 2008הדרך בה נרכש ויסות רגשי. שור )

ולכן ניתן בכל גיל לחווט ולשנות רשתות מוחיות באמצעות טיפול. לכך מצטרפת 

 תקין של רגשות.-( שקושר פתולוגיה לניהול לאSolms, 2015טענתו של )

שוהים כל העת במרחב בו מתקיימים מגעים  אנו:  חשיבה משותפת –דיון 

 wellומפגשים בין איכויות של חיוניות ושל נוכחות. בנוסף, רווחה נפשית 

being) היא תוצר או ניהול בריא של חיוניות ביחס לעצמי ולניהול החיוניות של )

האדם במפגשו עם הסביבה. במובן זה זוהי תרומתו הייחודית של הטיפול בתנועה 

 ש המילולי המתקיים בטיפול.לצד המפג

 אני מציעה להתייחס לשאלה: 

בהנחה שפתולוגיה מבטאת בניהול לקוי של חיוניות, האם המטפלים בתנועה 

מציעים את חיוניותם, המעובדת בחלקה, כעזר למטופלים בחיפושם לניהול 

 רכיהם הסובייקטיביים? ועל פי צ חיוניותם



ייחסות להתנסות החווייתית, החשיבה המשתתפים יוזמנו לדון בשאלה זו תוך הת

 התיאורטית והתנסויותיהם בקליניקה. 
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משלבת גישות  –נועה ומדריכה, פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית מטפלת בת ,נירה שחף

תרפיה ומחקרי מוח  ,דינמיות וקוגניטיביות התנהגותיות כולל גישות עכשוויות כמו סכמה

הדרכת הורים. כן במבוגרים ובמתבגרים ובבילדים,  מטפלת תוך שילוב הגוף והתנועה.

ה, נס ציונה(, הפרעות אישיות, ם )גהיבעלת ניסיון רב בעבודה בבתי חולים פסיכיאטרי

 PE-( וSomatic Experiencing)  SEטראומה -הפרעות אכילה )בי"ח שניידר(, פוסט

(Prolong Exposureופוסט )-.טראומה מורכבת 

 .מדריכה במרכז ויניקוט

  שנים. שבעהייתי אחראית על פיתוח צוות מטפלות והדרכתן במתי"א ראש העין במשך כ

דה במסגרת הלימודים ודנטיות וקבוצות הדרכה של מדריכות ׂשתות של סטיהדרכתי כ

  .במסלול לטיפול בתנועה במכללת סמינר הקיבוצים

 .במכללת לוינסקי טיפול קבוצתי בתנועה –קורס שנתי צ'ייס  שנים שבעלימדתי כ

 .אוניברסיטת חיפה ,עוץ חינוכי בטיפול בתנועהיבי MAבעלת תואר 

 .אילן-אוניברסיטת בר ,יתפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליט



 .הסמכה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים ונוער

 .הייתי רקדנית

 

 מידע על המרצים, מציגת המקרה והמתדיינות

ר לפרשנות וקטואינטגרטיבי וד-כותרפיסט הומניסטי, פסיכולוג קליני, פסייורי סלע

 ותרבות. 

 את הכשרתו ברפואה סינית עשה באנגליה, יפן וישראל.

שותף ב 'מכון דמו"ת לפסיכותרפיה של -יסד את בה"ס מגע לשיאצו, והוא מייסד ומנהלי

שותף בתוכנית הכשרה של 'פסיכותרפיה -שנה היה מנהל 12נוכחות וחיוניות'. לאורך 

 אביב. -מערב' בבה"ס לעו"ס באוניברסיטת תל-אינטגרטיבית מזרח

 יה'. תחומי לפסיכותרפ-הקמה של 'איגוד ישראלי רב-חבר בועדת

כיום חבר צוות פיתוח רעיוני, השירות הפסיכיאטרי, בית חולים 'העמק', מרצה במסלול 

אביב -'פסיכולוגית העצמי והמעשה הטיפולי' ב'תכנית לפסיכותרפיה' באוניברסיטת תל

 זמננו. -וב'מכון מגיד' באוניברסיטה העברית, וחבר במכון ת"א לפסיכואנליזה בת

 From Dualism to Oneness inקצועית. ספרו האחרון פרסם שירה, פרוזה וספרות מ

Psychoanalysis: a Zen Perspective on the Mind-body Question  ראה אור

 . Routledgeלאחרונה בהוצאת 

 שנה ותלמיד זן בודהיזם. 30מתרגל אמנויות לחימה סיניות מזה למעלה מ 

 

בית הספר '. מרצה בכירה בלוגיהבפסיכודןקטור , מטפלת בתנועה ומחול, הילדה ונגרובר

 .'לחברה ואמנויות

. מנחת קבוצות מטעם שפ"י מוסמכת ראש חטיבת טיפול בתנועה ומחול בי.ה.ת. מדריכה

 והאוניברסיטה העברית. 

עורכת סקירת הקימה את תוכנית המסטר הראשונה בספרד, באוניברסיטת ברצלונה. 

 ספרים בכתב העת 

Body. Movement and Dance in Psychotherapy 



עבודה טיפולית במערכת : מגוונים, חלקם ב פרסמה מאמרים בשפות שונות בנושאים

מחקר מערב אמנויות, הגירה, טיפול קבוצתי בילדים, התהליך היצירתי בטיפול החינוך, 

 בתנועה ומחול, המחול במסגרת הטיפול, אוטיזם. 

שרון צ'ייקלין ראה אור שערכה עם "טיפול בתנועה ומחול: האמנות והמדע", הספר 

 בספרדית, שתי מהדורות באנגלית, קוריאנית, גרמנית, רוסית ועברית.

 

 

הקמה של -בועדת השותפה במכון דמו"ת. חבר-ת ומנהלת, מייסדשבילי-נעמי אורבך

 תחומי לפסיכותרפיה'.-'איגוד ישראלי רב

גרטיבית שותפה בתוכנית הכשרה של 'פסיכותרפיה אינט-שנה היתה מנהלת 12לאורך 

 אביב. -מערב' בבה"ס לעו"ס באוניברסיטת תל-מזרח

 מטפלת מוסמכת ברפואה סינית. 

סיימה לימודי תואר שני בפסיכותרפיה באוריינטציה בודהיסטית במכון 'קרונה'. חברת 

 חולים 'העמק'. -צוות פיתוח רעיוני, השירות הפסיכיאטרי, בית

הגות זו לפסיכותרפיה. מטפלת ביחידים לומדת טאואיזם, ומלמדת וחוקרת את התרומה של 

ובזוגות, ומדריכה ב'פסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות'. מתרגלת, לומדת ומוסמכת להוראת 

 קונג בשיטת ז'יננג. -צ'י

 

היא פסיכותרפיסטית, מטפלת בתנועה ומחול, מדריכה מוסמכת  עינת שופר אנגלהרד

בתנועה ומחול באוניברסיטת חיפה ודוקטור להתפתחות הילד. ראש התואר השני בטיפול 

ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים. עינת היא המפתחת של טכניקת התערבות ייחודית 

בטיפול זוגי בתנועה ומחול. מאמריה בתחום הטיפול בתנועה ומחול התפרסמו בכתבי עת 

מובילים בארץ ובעולם. עינת עובדת בקליניקה פרטית בעמק חפר עם מבוגרים, זוגות 

ם. מדריכה קבוצות של מטפלים בשילוב חשיבה דינמית, העמקה בקשב גוף וביטויי והורי

  בתנועה.

 

 דליה זילברטל

 .(, מורה ומדריכה.M.Aמטפלת בתנועה )

 מוטורית מבית מדרשה של יונה שחר לוי-מומחית בשיטת הפרדיגמה האפי



ת בתהליכים יוזמת ושותפה בהקמה וליווי של מיזם "הגוף יודע" לשילוב התנועה הרגשי

 .)בית ספר לבנות עם קשיים רגשיים(  בירושלים 'יובלים'טיפוליים וחינוכיים בבית ספר 

 בעלת קליניקה פרטית בירושלים. 

 

 

 

 


