
 הרצאה מרכזית:
 

 שיווק למטפלים עצמאיים

 , "לטפל בעסק"שלמה-פולינה שטרן

 אפשר לשווק?אז איפה בכלל 

 מפת אפיקי השיווק המתאימים למטפלים

 חייבים לשווק בפייסבוק? ומה עם פליירים וכרטיסי ביקור? ואתר?

 מטפלים רבים נתקלים בדילמה של בחירת ערוצי השיווק המתאימים לקידום הקליניקה שלהם.

 ,בשטח וברשת -בהרצאה נכיר את מגוון האפשרויות המתאימות לשיווק בעולם הטיפול 

 ונלמד איך לבחור את הערוצים האפקטיביים ביותר לכל מטפל ולכל קליניקה.

 

 הרצאות במליאה:

 

 1הרצאה 

 אומץ בטיפול

 ליאורה סוטו  

, אני שואלת את עצמי שוב ושוב מה זה טיפול נפשי ועד כמה ולמי זה בקליניקה פרטית כמטפלת

שהמטופל יקבל את המקסימום שאני יכולה מה התפקיד שלי והמחויבות שלי כדי להביא לכך מועיל. 

" בהוצאת פרדס, מנסה לתת תשובות טיפול בלב ים )ולא באקווריום(לתת לו. הרומן שיצרתי, "

שבע המטפלת בקליניקה פרטית המתמודדת בספר עם בניתי את דורית, פסיכולוגית לשאלה זו. 

מתארת מטופלת כל  . שמונה נשים, כל אחת עם הקשיים שלה והסיפור שלה אותהמטופלות

בשפתה, כשדורית מתייחסת למפגשים באופן אסוציאטיבי, באמצעות הערות המופיעות לאורך 

 .הספר

בהרצאה אתמקד באחד הנושאים העולים מתוך הספר והוא האומץ שנדרש מהמטפל על מנת 

א לעמוד במחויבויות שלו כלפי המטופלים שלו. בעקר בקליניקה פרטית, בה המטפל עומד לבד לל

גיבוי של מסגרת, ללא סיוע של צוות רב מקצועי או אפשרות לעבודה משותפת, המטפל נדרש לצאת 

מהמסגרת הטיפולית, לבחון מחדש את הסטינג ואת הגבולות המקצועיים שלו על מנת להיטיב עם 

 המטופל.

במסגרת ההרצאה אתאר את הסיטואציה המורכבת של המטפל והמטופל בתהליך הטיפולי, תוך 

ה של הסובייקטיביות האובייקטיביות ההכרחיות בשיח הטיפולי. אנסה להגדיר מחדש את הבנ

של המטפל בקליניקה:  הצורך  כוחותיו וחולשותיו, יכולותיו ומגבלותיובאופן שמודע ל נפשיהטיפול ה

הצורך ולא מועיל;  יכול להיות מתנשאככלי עיקרי ש שיקוף; השימוש בלעבוד מתוך חזון אישי

 , אלא זה שנוקט יוזמה.המטפל הלא מהנהן; וולות ולא רק אמפתיהבהצבת גב

 מטפל ללכת אחרי הלב שלו כדי להצליח כמטפל.הל אני רואה אצצורך שמעבר לכל אלו, אדון ב



 

 ליאורה סוטו

 .אוניברסיטת חיפהבאמנות ומדריכה מוסמכת, בוגרת בצלאל ו תמטפל

מעבירה סדנאות  .ללת סמינר הקיבוציםבמכ מרצה במסלול התלת שנתי בחוג לטיפול באומנות

מכללת ו  ,University of Cork, Ireland :בארגונים אקדמיים שונים בארץ ובחו"ל מרוכזות והרצאות

 .תל חי

 .קלפים טיפולייםשל שלושה ספרים ויוצרת מחברת 

sotto.art@gmail.com 

 

 2הרצאה 

 הכח בהורות

 רון –יעל הקש 

 

הורות היא מערכת יחסים, כאן ועכשיו, בינינו כהורים לבין הילד כפי שהוא היום. "הכח שבהורות" 

שמה לעצמה את המטרה לעבוד על מערכות היחסים בביתנו, עם ילדינו, מתוך הנחה שכאשר 

 עשיר.מערכת היחסים בין המבוגר לילד ראויה ורואה את השניים, הדבר יהווה מקום מגדל ומ

נמצאת בכל הורה ועל המטפל לעורר ולכוון האינטואיציה פנימית היא  האני מאמין שלי הוא כי הורות

מה מבדל לצד ההבחנה  אותה למען ביסוס מערכת יחסים מייטבית בין ההורה לכל אחד מילדיו

 אותה אל מול ילדיו האחרים.

 

בהורים ונכיר מגוון כלים מעולם במהלך ההרצאה נגלה איך כמטפלים נוכל לרתום את הכח הטמון 

ההבעה והיצירה אשר יסייעו לנו להביא את היכולות הטמונות בכל אחת ואחד מאיתנו ליידי ביטוי 

 במערכות היחסים שלנו מול ילדינו.

ההרצאה המעניקה מרחב נשימה ואיסוף כוחות, עוסקת לעיתים בנושאים מוכרים אך עושה זאת 

מהרגיל, מעניקה למטפלים כלים פרקטיים המאפשרים להם ליישם מזווית חדשה ומיוחדת, ובשונה 

 בחיי היום יום את הידע והכח שנמצא ביידי הורי המטופלים.

 

 רון –יעל הקש 

הדרכה במרפאה להפרעות קשב וריכוז ומטפלת  .מטפלת באמנות, ובעלת קליניקה לטיפול בהורות

ב"בית ויכוז של בית החולים גהה באברבנל וביחידת הפרעות הקשב והרטיפלה  .בעמותת נט"ל

 . אחד", ביחידה להפרעות בציר התקשורתי

yheksch@gmail.com 
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 3הרצאה 

 כלים לשיווק אפקטיבי והסברת המקצוע -גשר לקשר

 הדס שמואל

איך להגיד לעולם מי אתם  מחשבה נאה. אז -יש לכם קליניקה? החלטתם לפתוח אחת? תתחדשו

 ולמה כדאי להם לבוא אליכם?

אתן טיפים לשמירה על אתיקה במרחב האינטרנטי, המלצות , שליהאישי סיפור ל בנוסףבהרצאה 

למענה על תשובה דגשים רקינג, ולשיווק אפקטיבי,  טיפים ליצירת רשת שיתופי פעולה ונטו

ע שלנו המטפלים באומנויות באופן שלא להסביר ולשווק את המקצולים וכ באינטרנט מקצועית

נתהה ביחד האם כדאי לפרסם כל יום, האם  מטשטש את הזהות שלנו ושומר על הייחודיות שלנו.

 כדאי להקים דף עסקי, מה לא כדאי לעשות ועוד.

 הדס שמואל

דרך משרד החינוך , באוכלוסיות מיוחדותו ילדיםמטפלת ב( M.A)ה מטפלת באמצעות מוסיק

סדנאות, קבוצות לשיפור מיומנויות  מנחה.  YNETכותבת במדור הורים של  פרטית. קליניקהוב

 ם.דרכות הוריוהחברתיות 

hadastherapy@gmail.com 

 

 4הרצאה 

 מה או מי מסתתר מאחורי המסכה?

 אפרת גל

 בשביל מה אנו זקוקים למסכות?

 האם זה בשביל השעשוע?

 האם להסתתר?

 היא מאפשרת לנו להתחבר.ובעצם מה המסכה מסתירה, ולמה 

 ההרצאה תעסוק בהיבט של יצירה ועבודה עם מסכות בחדר הטיפולי.

ההרצאה תתקשר לאחד הנושאים המרכזיים בדרמה תרפיה שהוא עקרון המרחק. כלומר מציאת 

 המרחק המתאים שבו אנחנו יכולים להרגיש נח בהתמודדות עם הקושי.

שי ) שם בדוי( בן שבע וחצי שהגיע לטיפול בגלל חלק מרכזי בהרצאה יוקדש לתיאור מקרה של 

טיקים בפה. ילד מאד אינטליגנטי ששילב בעבודתו בחדר כלים יצירתיים רבים ,אך בעיקר סיפר 

 סיפורים, יצר מסכות ובובות והצליח בעזרתן לבטא דברים שבאופן ישיר היו בלתי נגישים עבורו.



כות יכלו לומר דברים ששי עצמו נמנע מלומר במקרה שאציג יהיה אפשר לראות ולשמוע כיצד המס

אותם. כיצד היכולת להתבטא כמישהו אחר בעזרת המסכות אפשרו לו להביע דברים שבדרך אחרת 

 לא היה יכול לומר.

הפרדוקס הוא שבכדי ל"הוריד את המסכות", כלומר בכדי לומר את מה שברצונו לומר, היה עליו 

להיעזר בדמויות שהן "מסכות", שהן אחרות ממנו, שהן  "לא קודם ליצור את המסכות וללבוש אותן. 

 הוא"  בכדי שבסופו של דבר, תהיה לו אפשרות לבטא את עצמו.

 אפרת גל

דרמה תרפיסטית ומדריכה וותיקה בדרמה תרפיה, בנוסף אני מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. 

פרטית בילדים ומבוגרים זוגות עבדתי עם סוגים שונים של אוכלוסיות וכיום מטפלת בקליניקה 

 . ומשפחה

egali465@gmail.com 

 

  



 סדנאות:

 

 1סדנה 

 המטפל, העצמאי, והתפקיד שהוא לא אני:

 התבוננות על היותנו עצמאיים, דרך תאוריית התפקיד בפסיכודרמה

 גילי פלגו אודי גולדשטיין

 סדנה זו כוללת תנועה ויצירה. יש להביא מזרון

כבר אין צוות לעבוד  שכיר לעבודה כעצמאי הוא מעבר בין עולמות ממש. המעבר מעבודה כמטפל

שים. מלא אותם, לפתע נותרים בלתי מאויושלל תפקידים שהיינו רגילים שיש מישהו אחר שמ איתו,

כשכירים אין לנו צורך להיות אנשי שיווק, ליזום שיתופי פעולה, לבטח עצמנו מתביעות או לדאוג 

מלווים את היציאה  ,העת. התפקידים הרבים שעלינו לפתח פתאום בתוכנו שתהיה לנו פנסיה בבוא

 לעצמאות בתחושות של בדידות והצפה.

לחלק מהתפקידים הללו אפילו לא היינו מודעים. לחלק אחר היינו מודעים, אך אחת הסיבות שפנינו 

גילינו שאנחנו לתחום הטיפול הייתה שהם לא אלו המתאימים לנו. יש גם תפקידים בחיי העצמאי, ש

 .ונהנים מהם בסדר איתם, אולי אפילו טובים בהם

בסדנה ניצור מפה אישית לכל משתתף, של התפקידים אליהם הוא נדרש כמטפל עצמאי. נברר 

מאילו תפקידים אנו מתעלמים, עם אילו אנו מצויים בקונפליקט, עם אילו אנחנו חיים בשלום ואת 

נו, כדי לקיים דיאלוג עם התפקידים ובינם, להבין אותם בפל שאילו אנו אוהבים. ניעזר בכישורי המט

מעט יותר, לצעוד צעד ראשוני עם חלקם ולהמשיך את התנועה שכבר התחלנו עם חלקם האחר. 

זאת במטרה להרחיב את טווח התפקידים ואת היכולת לפעול בספונטניות וביצירתיות כמטפלים 

 עצמאיים.

 אודי גולדשטיין

( בוגר המסלול למטפלים מנוסים באומנויות באוניברסיטת חיפה. מנחה M.A)מטפל בפסיכודרמה 

קבוצות פסיכודרמה ופלייבק טיפולי עם נפגעי נפש, קשישים וילדים. מטפל בילדים ובמבוגרים 

בקליניקה פרטית בכפר סבא. בעבר מנהל המרכזים החברתיים למתמודדים עם מחלה נפשית 

 בעמותת "אנוש" נתניה.

udigol82@gmail.com 

 גילי פלג

מטפלת בפסיכודרמה, בוגרת התכנית להכשרת מטפלים בהבעה ויצירה במכללת סמינר הקיבוצים, 

( בפסיכודרמה במסלול למטפלים מנוסים במכללה האקדמית נתניה. מטפלת M.Aותואר שני )

פרטית בכפר יונה, מנחה קבוצות פסיכודרמה למבוגרים. בעלת ניסיון במבוגרים ונוער בקליניקה 

בטיפול באוכלוסיות שונות, ביניהן ניצולי שואה, גיל הזהב, התמכרויות, נפגעי נפש, בעלי צרכים 

 מיוחדים, הורים וילדים.

gilipelleg@gmail.com 
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 2סדנה 

 הגשמת חלום הסטודיו הפתוח בקליניקה פרטית

 היציאה מהמסדרונות של בתי החולים הפסיכיאטריים אל הקליניקות הפרטיות

 איתן גילור מילר

 סדנה זו היא סדנה עיונית

הסטודיו הפתוח משמש לרוב כפונקציה קהילתית בתוך מסגרת רחבה ובא לענות על צרכים של 

צועית מתארת בעיקר סטודיואים פתוחים בבתי חולים או המסגרת והמטופלים בה. הספרות המק

 מסגרת ציבוריות אחרות. 

מתוך התבוננות רחבה על מכלול רחב של סטודיואים הפתוחים, בארבעה מהם טיפלתי, עולה 

הייחוד של סטודיואים פתוחים במסגרות פרטיות ובדגש על קליניקות פרטיות. ייחוד זה משפיע על 

ת ועל ההחלטות היישומיות, זאת בהעדר מסגרת איתה ניתן ליצור דיאלוג בחירת הגישה התיאורתי

. כמו כן, הבחירה בגישת טיפול ייחודית זו מעלה שאלות ייחודיות הנוגעות גם לאופן השיווק של 

 הסטודיו הפתוח.

שאלות אלו נוגעות למיקומו של הסטודיו הפתוח, לזמינותו, להגדרת המטופלים ולדרך ההפניה 

ו כן, עולות שאלות הקשורות להבנת הצרכים הייחודיים של קהל היעד, וכן לאפשרות שלהם. כמ

 ליצור חוזה טיפולי קהילתי.

מקרה מתוך הקליניקה תיאור באמצעות  אעלה את השאלות האלו ואת התובנות שעלו מהןבהרצאה 

של פרק מרכזי  הרצאה זו היא תמציתו אל מול ניסיוני בסטודיואים פתוחים במסגרות ציבוריות.שלי ו

 מתוך סדנת הכשרה למטפלים אותה הנחיתי בשנתיים האחרונות במסגרות שונות ברחבי הארץ.  

 איתן גילור מילר

מנחה  באביחיל.ומדריך מטפלים במרפאה לבריאות הנפש ובקליניקה  (M.A)מטפל באמנות 

סדנאות למטפלים להכשרתם בהקמה והנחיה של סטודיו פתוח, כמו גם בנושאים אחרים הנוגעים 

לטיפול קבוצתי. את הסדנאות העברתי במספר בתי ספר כהנחיה לקראת פתיחת סטודיו פתוח 

 באותה מסגרת וכן בקליניקה שלי, לקבוצות מטפלים שונות.

בית החולים לב השרון  הפתוח במספר מסגרות: לאורך העשור האחרון טיפלתי בשיטת הסטודיו

יאות הנפש של מכבי מרפאה לבר; יהודהבית ספר לחינוך מיוחד של בית אקשטיין באבן ; בפרדסיה

  קבוצת סטודיו פתוח לנשים וקבוצה נפרדת למטפלים. –קליניקה פרטית באביחיל ; שירותי בריאות

eerolig@gmail.com 
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 3סדנה 

 לאלף שדונים בהורות: איך לסייע להורים לעודד כוחות חיוביים אצל ילדיהם 

 ולא להיות מנוהלים על ידי השדונים של עצמם

 אפרת מעיין

 סדנה זו היא סדנה עיונית

 על המשפיעים'( וכד אוטומטיות שליליות מחשבות/  דפוסים" )שדונים" מסתתרים מאתנו אחד בכל

 פנימית שיפוטיות שמפעיל" הביקורת שדון: "לדוגמא. והתנהגותנו, שלנו המציאות קריאת, רגשותינו

, וכישורינו ביכולותינו להאמין לא אותנו שמוביל" העצמית ההקטנה שדון, "לפעמים ואכזרית פוצעת

 לפני לחשוב או סיפוקים לדחות עלינו שמקשים" האמפולסיביות שדון"ו" סבלנות החוסר שדון"

 שעושים...

לדוגמא: "הכח . והתפתחות ריפוי, צמיחה של נפשיים כוחות של גדול שלל חבוי מאיתנו אחד בכל

 ועוד." ובכעס בעצבים לשלוט הכח" "להאמין בעצמי הכח"  "משבר אחרי להתאושש

כל מי שעוסק בטיפול במרחב המשפחתי, מכיר את העוצמה שבה בני המשפחה יכולים להפעיל את 

השדונים אחד של השני: שדון הביקורת של אמא יכול לגרום לשדון ההקטנה העצמית של הילד, 

 –שדון הדווקא של הילד מעורר את שדון העצבים של אבא, שדון פריצת הגבולות של המתבגר 

 של שדון השליטה או של שדון חוסר האונים של ההורה ועוד דוגמאות רבות.... מוביל להתנפחות

 ללמוד כוחות הקסם והשדונים שבלב", היא שפה טיפולית ייחודית המאפשרת – הנפש יצורי "ארץ

 שפה הגורמים החוסמים והמעכבים. זוהי את אותם, ולזהות ולהעצים הנפש כוחות את לגלות

 עם וקבוצתית פרטנית טיפולית עבודה מתוך קליני ניסיון של שנים שךבמ שפותחה, ייחודית רגשית

 בודהיסטים רעיונות, הגשטאלט, גישות נרטיביות, היונגיאנית התאוריה גילאים, בהשראת מגוון

 הקוגנטיבי והטיפול

 להורים לסייע, הרגשי המשפחתי השיח את לשפר מנת על זה ייחודי בכלי להשתמש נלמד בסדנא

 לוויסות אפקטיבית שפה לשפר את המודעות והדימוי העצמי שלהם, ולרכוש ילדיהם, את להעצים

 והתנהגותי. רגשי

משתפי הסדנא יוזמנו להתנסות אישית של מפגש עם הכוחות והשדונים הפנימיים של עצמם, דרך 

קלפים טיפוליים, הבעה ביצירה, כתיבה ושיחה. כמו כן יוצגו דוגמאות מעבודה קלינית עם ילדים 

 והורים, הדרכת הורים וטיפולים דיאדים.

 אפרת מעיין

, יונגיאנית ומטפלת בעזרת בעלי חיים. מפתחת טכניקות יצירתיות (M.A) פסיכולוגית קלינית

עוסקת בטיפול בילדים,  לטיפול, יוצרת קלפי ארץ יצורי הנפש ומחברת הספר "המסע לשדונזיה".

הדרכת הורים, טיפול דיאדי והדרכת צוותי חינוך. מתבגרים ומבוגרים, בגישה מערכתית הכוללת 

 מרצה ,מדריכת מטפלים, מנחת צוותים טיפוליים וסדנאות למטפלים

      efrat68@gmail.com 

  



 4סדנה 

 גוף בתוך גוף בתוך גוף...  "דימוי גוף מטפל פעיל"

 נעמה סלנט

 סדנה זו כוללת תנועה ויצירה. יש להביא מזרון

ך עצמאית או עובדים באופן עצמאי, אנחנו נעשים פחות תלויים במסגרות על כמטפלים שיוצאים לדר

בתוך את הזהות שלנו כמטפלים חוקיהם והתרבות הארגונית הפנימית שלהם. אנו צריכים למצוא 

המיכל הפיזי הרגשי והנפשי שלנו מתרחב ומשתנה לנוכח תהליך הפיכתנו לעצמאיים, . דלת אמותינו

מחדש, קשב, ערות ונוכחות בכדי לעבוד הן מול המטופלים שלנו והן מול  ודורש מאיתנו התבוננות

הגוף שלנו , כמיכל,  גורמים נוספים המעורבים בתהליך הטיפולי כגון הורים ואנשי מקצוע נוספים.

והשינויים הגלומים בתוכו יכול להוות כלי נוכח ועוצמתי להבין את עצמינו כמטפלים עצמאיים בתוך 

 המרחב הטיפולי.

בסדנא נבחן כיצד דימוי הגוף שלנו כמטפלים מושפע ומתעצב מהעברות סומאטיות, רגשות, 

תחושות והמצב האנרגטי של הגוף, באמצעות עבודה על חיבור לסוגי "גופים" שונים המשפיעים 

פעיל"(. נתנסה ביצירת דימוי גוף של מטפל ומטופל על -מטפל -גוף -עלינו במרחב הטיפולי )"דימוי 

ם השונים, דרכם ניתן לקבל תמונה רחבה ובהירה על הקשר הטיפולי ועל עצמי כמטפל/ת . רובדיה

 הסדנא תשלב הרצאה קצרה והתנסות דרך תנועה וחומר.

תחושתי שלהם. להכיר את  -רגשי -הסדנא תאפשר למטפלים לפגוש את עצמם במרחב הגופני

עצמי' –גוף -שפיעים על חוויית 'דימויהמודל הגופני שלהם ולהבין מהם הכוחות הגלויים והסמויים המ

 שלהם כמטפלים.

מטופלים, בייחוד פגועי טראומה, מגיעים אלינו לרוב עם חוויית גוף מפורקת, לא לכידה, מנותקת. 

הטראומה הלכודה בגוף מייצרת קטבים, חרדות ודפוסים נוקשים, חוסר קשר ומודעות לגוף 

 ויית עצמי גופני ודימוי גוף שליליים, מפורקים ומנותקים.וגבולותיו, ניכור ודחייה. כל אלה מבססים חו

מה קורה לנו כמטפלים בנוכחות חוויית עצמי גופני שכזו? אילו חלקים גופניים בתוכנו מזדהים עם 

נפקדים בתוך הגוף שלנו אל מול המטופלים שלנו ואיזה -תחושת החידלון והפירוק. איך אנחנו נוכחים

הפעיל שלנו כמטפלים, יכול -הגוף-בסדנא ננסה לבדוק מה דימוי ב?מטפל מתעצ -עצמי-דימוי גוף

 לספר לנו על הקשר עם המטופל, ועל היחס אליו.

 נעמה סלנט

. עובדת עם נערות בסיכון ונשים סביב פגיעות מיניות ועיבוד טראומות (M.A) מטפלת בתנועה

ת. עבדתי מספר שנים בשדה הנשיות. בעלת ניסיון בהנחיית קבוצות טיפוליות, מעבירה סדנאו

 במשרד החינוך, מנתבת את דרכי כמטפלת עצמאית.

namkes@gmail.com 
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 5סדנה 

 סדנת חשיבה הכרתית בשילוב טיפול באמנות: -כשההכרה והדימוי נפגשים

 ליאת צוקר

, לכלים של טיפול באמנויות הסדנה הינה שילוב בין הלימוד של החשיבה ההכרתית )"ימימה"(

ומהווה חלון להכרות ראשוני עם הלימוד של ימימה, כמו גם הזדמנות להעמקה למי שמכיר את 

 הלימוד.

 "הכרת הטוב". -אחד המושגים העומדים בבסיס החשיבה ההכרתיתב עסוקבסדנא נ

גים של בחלק הראשון של הסדנא נכיר את המושג "הכרת הטוב" דרך טקסט )הנקרא "חלק" במוש

הלימוד( קצר מדברי ימימה, נדון בו וננסה יחד להבין אותו. בחלק השני של הסדנא נראה כיצד ניתן 

להעמיק את הבנת המושג דרך היצירה האישית בכלים השלכתיים )דמיון מודרך, יצירה בחומרי 

 .(אמנות, וכתיבה

 ליאת צוקר

חשיבה הכרתית לקבוצות ויחידים, לומדת ומלמדת שעורי  שנים, 13-מזה כ (M.A)מטפלת באמנות 

דוקטורנטית ומעבירה סדנאות לקבוצות המשלבות בין חשיבה הכרתית טיפול באמנות. 

ומנהלת מחקר על פסיכותרפיה המשלבת רוחניות יהודית בראשות פרופ' עפרה באוניברסיטת חיפה 

החשיבה ההכרתית עבודת התזה שלי חקרה את חווית הלימוד של  .ה רוח מדברנאיימייזלס ודר' מר

 והתהליכים ההתפתחותיים המתרחשים בעקבות הלימוד.

Liat.zucker@gmail.com 

 


