
 ידי-נתנו עליהרצאות י

 
, ראש המסלול להכשרה ביבליותרפיסטית, מרצה, מטפלת, מדריכה -ד"ר רחל צורן

 בביבליותרפיה באוניברסיטת חיפה לשעבר. כותבת ספרים מקצועיים וספרי שירה.

 

ביבליותרפיסטית , מלמדת בסמינר הקיבוצים ובמכללת דוד ילין  -ד"ר תמר אנג'ל

 ומטפלת ומדריכת הורים במרכז 'אייכה'. בירושלים

לימדה והדריכה בתוכניות להכשרת מטפלים בתנועה במכללת  -אורית גרוס

לוינסקי ובמכללת סמינר הקיבוצים. עובדת בקליניקה פרטית. פרסמה מאמרים 

.בכתבי עת והרצתה בכנסים בנושאים הקשורים לגוף וטראומה  

 

שני בביבליותרפיה, במכללת דוד ראש תכנית ההכשרה לתואר  -מיכל שמחון

ילין בירושלים. מתעניינת  בתיאוריה הנרטיבית, וחוקרת את הקשר בין הטיפול 

הנרטיבי לביבליותרפיה. עובדת במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה של בית 

  חולים הרצוג, ובעלת קליניקה פרטית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הסדנאות

 

/ ענת גלעד  שבפניםהדקדוק הפנימי כדרך לשמור על מגע עם הילד 

 ואילנה לח

 

דויד גרוסמן "משחק" בשפה פרטית כדרך שמנסה לשמור על העולם הפנימי 

מפני פגיעתה הרעה של המציאות חסרת הרחמים, ושל כל מה שאלים, רע, פולשני 

ופוגעני כלפי הנפש. ..."פעם חשבתי ללמד את הבן שלי שפה פרטית. לבודד אותו 

ר ולשקר לו מלידה, כך שיאמין אך ורק לשפה שאני תחילה מהעולם המד  -בכוונה בֵּ

 (. 51אתן לו. ושהיא תהיה שפה  ח ו מ ל ת"... )שתהיי לי הסכין, עמ' 

, המשחק בשפה הפרטית מגיע לשיא, ומנסה לשמר בספר הדקדוק הפנימי

את הקשר של גיבורו, אהרון, לחיים ולחיוניות )איי אם אהרונינג... איי אם 

מול 'ּפאסט ּפרפקט' שואתי, המתמשך ופולש לתוך 'ּפרזנט ּפרפקט'  ג'מפינג...( אל

 רדיואקטיבי. 

בסדנה ננסה לפגוש את השפה הפרטית שסייעה לנו כילדים, ומסייעת לנו 

כמבוגרים וכמטפלים לצלוח את החיים, ולשמור על קשר עם "הסימנים 

לנו אל שהמבוגרים כבר לא רואים". ניצור את הסימנים המתווים את הדרך ש

 עצמנו בחומרי האמנות ובכתיבה.

 

 -. מרצה בבית הספר לחברה ואמנויותמדריכה-מטפלת באמנות -ענת גלעד

הקריה האקדמית אונו ובסמינר הקיבוצים. מורה ומדריכה במכון ויניקוט. 

יונגיאנית. מקיימת פרקטיקה פרטית בכפר סבא. -פסיכותרפיסטית אנליטית

 ות פגיעה מינית.   מדריכה במרכז טיפולי לשורדי/

, מרצה בבית הספר לחברה מדריכה -ד"ר אילנה לח: מטפלת באמנות

הקריה האקדמית אונו, אנליטיקאית יונגיאנית. מקיימת פרקטיקה  -ואמנויות

 פרטית בירושלים, ומתמחה בטיפול בשורדי.ות פגיעה מינית. 

 

 

 

 

 

 



/ נילי גפן"סחיבת פצוע"   

אני ממאירה, והיא צחקה ופשוט הטילה "אני נבחתי, תלכי, תסתלקי, 

אותי על גבה כמו שק, כמו בסחיבת פצוע, והלכה אתי דרך כמה מדבריות, וספגה 

בשקט את הרעלים שהשתחררו ממני, וכל הדרך הסבירה לי שזה רק בגלל שאני 

בורה ונבערת לגמרי, מין ילדת זאב בכל מה שנוגע לחיים ביחד, לחיים של זוג, 

כך, הנעימות".-סיק לכאוב לי כללאט זה יפ-ושלאט  

, דויד גרוסמן(. 191)מתוך הנובלה "בגוף אני מבינה", עמוד   

בסדנא נעסוק בתמות שעולות מתוך ספרו של גרוסמן במשאלה וחשש 

מ"סחיבת פצוע". נחקור בעדינות מחשבות על המשאלה שהאחר המשמעותי יישא 

הגב שנושא. דרך קטע  אותי על גבו והמשאלה והחשש להיות עבור מישהו אחר,

מתוך הסיפור "בגוף אני מבינה" נצא לחקירה פסיכודרמטית  עדינה על המשאלה 

לטוטאליות ביחסים הטיפוליים וביחסים בכלל. בקיום ובהעדר של החוויה 

  הטוטאלית, וביחסים בין ההעדר לקיום.

 

אדי, בטיפול די. מדריכה ומטפלת CBTמטפלת )ומחפשת( בפסיכודרמה ו  -נילי גפן

בית הספר במרצה   עובדת בקליניקה פרטית ובמשרד החינוך כמטפלת ומדריכה. 

 לחברה ואומנויות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/אופירה הוניג ושלומית רינת –" הצל שלי ואני יצאנו לדרך"   

לעיצוב זהות משחקי זהות בדרך  ,הדרמות הגדולות של גיל ההתבגרות

 עצמית.

"בתוך אסף התרחשו לפתע דברים בקצב חדש ומבלבל , 
בנפש , בגוף, תחושה משונה . כאילו איזה דייר חדש פורץ 

לתוכו עכשיו ובן רגע מתחיל לרהט אותו בפנים בקצב 
פרוע....." )דויד גרוסמן, מישהו לרוץ איתו, הקיבוץ המאוחד, 

 ( 125, ע"מ 0222

גנונים לעיצוב הנפש, כפי בעקבות ספרו של גרוסמן, תעסוק הסדנא במנ

שבאים לידי ביטוי בעולמם הסוער של המתבגרים, התכווצות העצמי והרחבתו 

 מעבר לגבולותיו הרגעיים. 

תוך שימוש בשירים המלווים את הספר, זבל, חפצים שאין בהם שימוש, 

בדים וחומרי חיבור מגוונים נצא למסע  בעקבות סערות הנפש של המתבגרים, 

האפל, המסוכן והבטוח והמשחק האמביוולנטי מול הוריהם. השתעשעותם עם 

בסדנא נפתח דלת נוספת להבנת תהליכי העבודה עם מתבגרים ובמידת הצורך 

לדרכי הליווי של הוריהם או סוכני השיחבור )החיברות( השונים הבאים איתם 

באמצעות שילוב של מוסיקה וחומרים ביצירה תלת מימדית, נצלול לעולמם  במגע.

נימי של המתבגרים ונאסוף כלים להבנתם ולעבודה איתם.הפ  

 

, מדריכה ומרצה בכירה, מתמחה ד"ר אופירה הוניג תרפיסטית באמנות

באמצעות אמנות ועבודה עם מתבגרים אנאליטי בהדרכת הורים, טיפול קבוצתי 

פקולטה לאמנויות, המכללה  -ומבוגרים. ראשת המחלקה לטיפול באמנות, במדרשה

במעבדה לחקר חומרים ונפש הפקולטה מחקר  תעמית.  ברל-יתהאקדמית ב

.לאמנויות, בית ברל  

, הדרכה בסטודיו פתוח, עבודה קבוצתית תרפיסטית באמנות שלומית רינת

בעבודה בין מומחית , ועם הגיל השלישי. והוריהם , מתבגריםבסטודיו, עם ילדים

פקולטה  -במדרשה תרבותית. מרצה ומדריכה בכירה במחלקה לטיפול באמנויות,

במעבדה לחקר חומרים מחקר  תעמית. ברל-לאמנויות, המכללה האקדמית בית

מתי"א ראש העין במדריכה  .ונפש הפקולטה לאמנויות, בית ברל  

 

 

 



/אמירה "ארנב זו חיה מסוכנת, גדולה כמו פיל ומלאת שיניים"

 אור 

 . (5811עובד, -) דוד גרוסמן, איתמר פוגש ארנב, עם

בעקבות ספרו של גרוסמן,  נעסוק בסדנה בדרכים לעיבוד חרדות מהמאיים 

והלא מוכר בטיפול באמנות עם ילדים. נחווה את הפחד מהזר המוזר והמאיים, 

נשתמש בחומרים וחפצים מגוונים כדי לבטא את החששות שלנו ונרכוש כלים 

 צירתיות. לעבודה מובנית עם ילדים שממוקדת בהפחתת פחדים וחרדות בדרכים י

 

 אמירה אור

מדריכה. עורכת שותפה של הספרים: בשפה  -פסיכולוגית ומטפלת באמנות

( וכתב העת של י.ה.ת:  טיפול 0258( עומק שדה ) מוסררה, 0221אחרת )מודן, 

 ).5880-5888באמצעות אמנויות. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" על הבחירה" – לאור הספר אישה בורחת מבשורה/ יגאל בן 

 אהרון 

" לכל אחד מאתנו יש 'סיפור רשמי' אחד שאנו מספרים תמיד על אודות 

עצמנו, סיפור רשמי אחד מתוך רבים אפשריים, סיפור רשמי, שלפעמים הופך להיות 

 לנו לכלא". 

 ) דוויד גרוסמן מתוך נאום ״פרס ההבנה והסובלנות״)

בסדנא ננסה לבחון את המנגנונים של הרצון להתקרב ולדעת את "הבשורה" 

אל מול הרצון והצורך לשמור את "מה שיש עכשיו" ולא להסתכן בהכרת עוד צדדים 

של הסיפור. ננסה להכיר בסדנא, דרך דמותה של אורה , את המסלולים שכל אחד 

מאיתנו עושה בפגישה עם החלקים המורכבים והקשים בעולמנו הפנימי והחיצוני 

 ואיך זה מרכיב את הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו לעולם ולנו. 

הסדנא תשלב כלים מתוך הטיפול הפסיכודרמטי  ועולם תרגול המיינדפולנס 

כדרך לפגוש את עצמנו ואת המנגנונים של ההתקרבות וההתרחקות ממרכיבים 

 בתוך סיפור חיינו.

 

 יגאל בן אהרון-

   M.A טיפול באומנות.   

מטפל בפסיכודרמה. מדריך הורים, מוסמך מכון אדלר. בוגר תכניות 

 להכשרת מנחי מיינדפולנס במרכז הבינתחומי בהרצליה,  מנחה קורסי מיינדפולנס 

 MBSR ו- MBCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בעקבות הסיפור מומיק של דוד  -משחק מרפא ומשחק פתולוגי

קובלסבי / גלילה טבצ'ניק אורן ורונן גרוסמן.  

 

אחד הנושאים החוזרים ביצירתו של גרוסמן היא הילד המשחק והאופנים 

בהם המשחק משקף את עולמו הפנימי ואת ניסיונו לעבד מציאות סבוכה 

המשחק בספרי הילדים תיאורי בין  יםהבדל ניתן לזהותיחד עם זאת וטראומטית. 

כחותו של דמות למשחק בספרי המבוגרים שלו. בספרי הילדים נעשה המשחק בנו

בכך . , והוא מקדם את הילד החרד לעבר בריאות, שיחרור וצמיחה הורית מיטיבה

. גם בספריו של הופכת עצם הקריאה בספר לחוויה שיש לה איכות תרפויטית 

, ניתן מקום מרכזי לתהליכים נפשיים, גרוסמן, המיועדים לקורא מבוגר

תהליכים של פירוק פן לבחינת המתחוללים דרך משחק, אך אילו מהווים בעיקר או

אנו פוגשים כך בסיפור "מומיק" מתוך הספר "עיין ערך אהבה" ,  נפשי ופתולוגיה. 

שלו ושל הדורות  תמות שונות סביב טראומות מבוהל, המנסה לברר ו בודד ילד

לארגון  תבאמצעות משחק. בהעדר נוכחות מבוגרת מלווה, הניסיונו ,הקודמים

ולהרחבת העצמי באמצעות המשחק נכשלים. גרוסמן מתאר את האופנים בהם 

בכך מעמת אותנו  את החרדה ואף מוביל להרס נפשי. עציםנכלא הילד במשחקו, המ

הסיפור עם כך שהתהליך המשחקי כשלעצמו, אינו טיפולי ומרפא בהכרח אלא יכול 

 להיות גם חלק מהתפתחות פתולוגית נפשית.

את האופנים בהם ניתן להבחין בין משחק מרפא למשחק ו, נחקור בסדנה ז

פתולוגי. נבחן תהליכים בהם משחק מפסיק להיות תרפויטי וכולא את הילד 

המשחק בתהליכי חזרה כפייתית שרק מעצימים את החרדה ומביאים את הנפש 

והפסיכותרפיה דרמה להתפרקות והתפוררות. נעשה זאת באמצעים מתוך עולם ה

רון פלייבק, עם דגש על החוויה התנועתית והגופנית.  בתיאט    

משתתפי הסדנה מתבקשים לקרוא מראש את הסיפור מומיק של דוד גרוסמן, 

.המופיע כפרק הראשון בספר עיין ערך אהבה ואף יצא כנובלה נפרדת  

 נא לבוא עם בגדים נוחים לתנועה ומחברת וכלי כתיבה.

 

רמה תרפיסטים בארץ. בוגרת ביה"ס מראשוני הד גלילה טבצניקוב אורן:

יו"ר ועדת האתיקה של י.ה.ת. מרצה במכללת תל חי לפסיכותרפיה באונ' בר אילן. 

ריכזה ,במכון לפסיכותרפיה בפלי בק ובתוכנית להכשרת דרמה תרפיסטים בשוויץ.  

מדריכה ומלמדת עובדת בקליניקה פרטית, תכנית הכשרה לדרמה תראפיה בתל חי.

  בסיכון. משפחותעם ועבודה  "טיפול במשחק" ממקצועות שונים מטפלים 



 

רונן קובלסקי: פסיכולוג קליני בכיר. מדריך בטיפול ובאבחון. ראש המכון 

הישראלי לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. חבר במכון לאנליזה קבוצתית. מרצה 

 ומדריך במרכז ויניקוט בישראל, במכללה לחברה ואומנויות ובמכון מגיד

האוניברסיטה העברית. שיחק, כתב וביים בתיאטרונים שונים.  –לפסיכותרפיה 

-הקים את "קבוצת התיאטרון הגדה השמאלית" ואת פרוייקט התיאטרון הישראלי

"ARENA"גרמני "דור שלישי".  הארופאי לבמאים צעירים.    

 


