סדנאות קיץ

מידע לנרשם | תשע"ג 2013-2012

המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות

“אינך יכול לחמוק מן העולם ביתר ביטחה מאשר באמצעות האמנות ,ואינך יכול להצמד אליו ביתר ביטחה מאשר באמצעות האמנות"
גתה

קהילת מטפלים יקרה,
קיץ ,סתיו ,חורף ,אביב ....ושוב מגיע הקיץ!
אנו שמחים לשוב ולשתף אתכם בחגיגת הסדנאות ובהשתלמויות למטפלים שאנו
מציעים עבורכם הן בקיץ הקרב,
והן בחודשי שנת הלימודים הבאה.

לצד סדנאות הקיץ הקצרות ,הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ג מאפשרים
העמקה בתהליכים לפרקי זמן ארוכים יותר ,חלקם במתכונת שנתית וחלקם
במתכונת קצרה יותר .אנו תקווה כי כל אחד מכם ימצא את מבוקשו ,אולי את
חלומו ,במפגש עם תכנים חדשים ,עם מנחים מרתקים ,ועם עצמו...

כמדי שנה ,באופן שכבר הפך למסורת ,אספנו עבורכם צרור סדנאות שיש בהן מן
החוויה ,הלמידה וההעשרה .המגוון שלפניכם כולל הן סדנאות מוכרות ואהובות,
והן טעימה של היבטים חדשים בתחום הטיפול באמנויות לסוגיו .הכל נועדו לצייד
ולרענן את ארגז הכלים הטיפולי של כל אחד ואחד מכם.
אנו מזמינים אתכם להיות איתנו במסע הלמידה המרתק ,ולגדוש את תרמיליכם
בצידה מקצועית וחוויתית להמשך הדרך.

בברכת קיץ נעים
ולהתראות
קרן פז
רכזת סדנאות
והשתלמויות למטפלים

ד"ר נעמה לב ארי
ראש המרכז להכשרת
מטפלים ביצירה ובהבעה
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סדנאות קיץ תשע"ב

2005 , "לכודה" טכניקה מעורבת:יצירת אמנות של ג‘ניס שפירא
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שש נפשות מחפשות מחבר
חיבור יצירתי לארכיטיפים הפתולוגיים שבתוכנו

מנחה :ג'ניס שפירא ) (M.A.מטפלת באמנות בגישה יונגיאנית ,מלמדת בתוכנית
להכשרת מטפלים בסמינר הקיבוצים ובלסלי .אחראית על הסדנה הטפולית במחלקת
מתבגרים בבי"ח איתנים מזה  20שנה ,בעלת פרקטיקה פרטית.
על הסדנה:
במחזה של פירנדלו שש נפשות מופיעות באופן בלתי צפוי ומפריעות למהלך
החזרה של הצגה .הן מציגות את עצמן כנפשות בלתי גמורות המחפשות מחבר
שמוכן ומסוגל להשלים את סיפורן.
אנחנו ניפגש עם שש דמויות המופיעות כיצוגים ארכיטיפיים של פתולוגיות נפשיות
שונות .ברוח ההבנה שמצבים פתולוגיים הם הקצנות של הפרעות הנמצאות בתוך
כולנו ,נחפש את החיבורים שלנו לאותן הדמויות .תוך כדי עבודה בחומרי אמנות,
נאפשר להן לרקום לא רק עור וגידים ,אלא גם אישויות אינדיבידואליות ונעקוב
אחר האינטראקציות בין הנפשות השונות בחדר.
ג'יימס הילמן כתב ."IN MY SYMPTOM IS MY SOUL" :ננסה להשתמש
בדמיוננו ובכוחותינו היצירתיים כדי לפתות החוצה את התובנות הטמונות בתוך
הסימפטומים.
קהל היעד :מטפלים בהבעה ויצירה ,מטפלים מתחום בריאות הנפש.
אין צורך בניסיון קודם בתחום האמנות.
מועד :ימים ראשון ושני  9-8 ,יולי15:00-9:00 ,2012 ,
מחיר₪ 800 :

רישום של ג'ניס שפירא 2012

מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 14-משתתפים
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אמנות ההשתנות  -עבודת תנועתית בראי גשטלט גופנפש
מנחה :אריה בורשטיין ( )MFAמטפל ומלמד גשטאלט גופנפש במכון הגשטאלט של
קליבלנד ,לסלי קולג' ,מכון שילוב ובבי"ס לעו"ס באוניברסיטת ת"א .רקדן ,כוריאוגרף
ומורה למחול ,לתנועה ולאימפרוביזציה מלמד תנועה בסמינר הקיבוצים.
על הסדנה:
בסדנה נתנסה ,נחקור ונשחק עם היצירתיות והחוכמה העצומות של הגוף ,עם
דרכים להפיק למידה והנאה מאי-ידיעה ואי-וודאות ,עם אמצעים לעמידה בלחצים
ולפיתוח נוכחות בעלת עוצמה פנימית וגבולות ברורים בעולם משתנה.
ננוע ונפתיע את עצמנו במגוון של צורות תנועה .נרקוד ריקודים אישיים מאד ,לבד,
בזוגות ובקבוצות .ניתן ונקבל תמיכה בסביבה סובלנית ואוהדת ,ובעיקר ,נפגוש את
עצמנו ואחרים באופנים חדשים.
הסדנה מבוססת על עקרונות של מחול ,אמנויות-לחימה ,קונטקט-אימפרוביזציה
וגשטלט גופנפש .Body-Process
קהל היעד :מטפלים ואנשים המעוניינים בהנאה מתנועה.
אין צורך בניסיון קודם בתחום התנועה
מועד :ימים ראשון ושני 9-8 ,ביולי.15:00-9:00 ,2012 ,
מחיר₪ 800 :

מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 22-משתתפים

www.smkb.ac.il/creation-expression-therapist/summer-workshop
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השתקפויות ארבעת מימדי הקיום האנושי
מפת דרכים לטיפול בגישה אקזיסטנציאליסטית

מנחים :גדעון מנדה ) (M.A.יהלי שר שלום (מאסטרנט) גדעון הינו ראש התוכנית
לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי ויהלי הינו רכז שנתון בתוכנית .שניהם
מטפלים בגישה האקזיסטנציאליסטית ,מדריכים ומרצים בתחום מזה שנים .הם
בוגרי בית הספר לפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית באנגליה ומיישמים הלכה
למעשה פילוסופיה זו בטיפול.
על הסדנה:
סדנה זו תתמקד בגישה האקזיסטנציאליסטית בטיפול וביכולת לשלב חשיבה
אקזיסטנציאליסטית בעבודה הטיפולית .הסדנה תציג תחילה את רעיונות הגישה
האקזיסטנציאליסטית ,גישה זו מתמקדת באתגרי הקיום של אדם בעולם וביכולתו
של אדם להתמודד עם אתגרים אלו .בין התימות המרכזיות :בדידות ,אבדן משמעות,
חופש ואחריות.
בחלקה השני תתמקד הסדנה בארבעת מימדי הקיום האנושי :המימד הפיזי ,המימד
החברתי ,המימד הפסיכולוגי והמימד הרוחני .ארבעת מימדי הקיום הם כמפת דרכים
המסייעת בהבנת "דרכו של אדם בעולם" .מפת דרכים זו מבקשת לסייע למטפל
בהכרת תפיסת עולמו של המטופל בכל אחד מארבעת המימדים.
בסדנה ישולבו תהליכים בדימיון מודרך ,באמצעותם נחווה ונלמד על ארבעת מימדי
הקיום האנושי כפי שהם באים לידי ביטוי אצל כל אחד ממשתפי הסדנה.
קהל היעד :מיועד למטפלים מכל התחומים המעוניינים להכיר את תחום הטיפול
בגישה האקזיסטנציאליסטית.
מועד :יום שני  9ביולי15:00-9:00 ,2012 ,
מחיר₪ 600 :
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מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 22-משתתפים

סדנאות קיץ 2011

פוטותרפיה-אדם לאדם ראי
מנחה :ד"ר ענת בוצר ראש התוכנית לפוטותרפיה באוניברסיטת ת"א.
פוטותרפיסטית ,מטפלת בתנועה ,מדריכה ,במאית ויוצרת .מרצה במכללת סמינר
הקיבוצים ,מכללת ספיר ,אונ' ת"א .מנחה בעולם סדנאות ו"מסעות אישים עם
מצלמה" .בעלת קליניקה פרטית .סקרנית.
על הסדנה:
פוטותרפיה-טיפול באמצעות צילום .בסדנה נצלם ,נצולם ,נתבונן ,נחשוב ונצעד
למטרות חיינו הגלויות והכמוסות תוך שימוש בתצלומי עבר מהאלבום המשפחתי
–מחד ,ומאידך -יצירה עכשוית של עולם ויזואלי חדש ומרתק.
נעשה שימוש בפרשנות-מדימוי ויזואלי לטקסט ומטקסט לפרשנות ויזואלית,
במרכיב ה"אור" שהינו מרכזי בצילום ויהווה השראה להתחברות רוחנית אפשרית,
ובגוף ובתנועה אשר יתרגשו לשמש עבורנו גשר -בינינו לבין המצלמה והצילום .כל
זאת במטרה לפתור סודות עלומים בעצמנו ,ודרכנו – עבור מטופלנו.
קהל היעד :מטפלים בהבעה ויצירה ,ואנשי בריאות הנפש המעוניינים לשלב
בעבודתם שימוש באמצעים יצירתיים.
ידע קודם בצילום-לא נדרש.
יש להצטייד במצלמה ובצילום מהילדות שיש בו סוד..
מועד :ימים שני ושלישי 12-11 ,יולי15:00-9:00 ,2012 ,
מחיר₪ 800 :

צילום :ד"ר ענת בוצר

מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 22-משתתפים

למידע נוסףwww.smkb.ac.il :
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הכרות עם תרפיה על-ידי משחק בחול בגישה יונגיאנית
מנחה :לינור שטיינהרדט ) (M.A., A.T.Rמטפלת מוסמכת בטיפול במשחק
בחול CST-T ISST
על הסדנה:
הסדנה משלבת התנסות אישית ,ומבוא לתיאוריה של משחק בחול
הגישה היונגיאנית ועבודה עם הלא מודע הקולקטיבית
עקרון התודעה המטריארכלית והתודעה הפטריארכלית
סימבולים ודימויים ארכיטיפליים
ארגון הסטינג והבנת הכללים במשחק בחול לפי דורה קאלף ,מייסדת השיטה
המיתוס האישי והמסע במשחק בחול
ציוד :במסגרת הסדנה יסופק מגש חול לכל משתתף .בנוסף ,על כל משתתף
להביא :צנצנת  /פחית למים
בסדנה ישנם מיניאטורות בסיסיות .כדאי להביא מיניאטורות נוספות ,לדוגמא:
דמויות אדם ,בעלי חיים ,דגים ,ציפורים ,עצים ,בתים ,חפצי תרבות כגון גשרים,
תמרורים ,וכלי תחבורה שונים ,כוחות שמיים כגון שמש ,ירח ,כוכבים ,וקריסטלים
וג'ולות וכל דבר מעניין אחר.
חפצים קטנים מהטבע :צדפים ,אבנים ,זכוכית ,חבל ,מקלות ,זרעים ,צמחים
מיובשים.
מצלמה (לתיעוד התהליך).
קהל היעד :מטפלים בעלי ותק של שנתיים לפחות לאחר סיום לימודי טיפול.
הקבלה לסדנה מותנית בשיחה אישית עם המנחה( 03 5495660- :נא להתקשר
אחרי השעה )20:00
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ימים :שלישי ורביעי 11-10 ,יולי2012 ,
שעות15:00-9:00 :
מחיר₪ 800 :

צילום :לינור שטיינהרדט

מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 16-משתתפים

לשוחח עם עצמנו בעזרת קלפי הטארוט
מנחה :רות נצר ) (M.A.פסיכולוגית קלינית ,אנליטיקאית יונגיאנית ומדריכה בכירה.
מלמדת במכללת סמינר הקבוצים ובהכשרות היונגיאניות בארץ .אמנית ,חוקרת
ספרות ומשוררת .פרסמה תשעה ספרי שירה ,עליהם זכתה בארבעה פרסים
ספרותיים ,וארבעה ספרי עיון .האחרון בהם' ,מסע הגבור' (מודן ,)2011 ,וכן ספר
אוטוביוגרפיה משפחתית' :ההתחלה -נומה עמק' (כרמל.)2012 ,
על הסדנה:
הסדנה מיועדת להכרת הטארוט של ריידר-וייט מנקודת מבט יונגיאנית ולאפשרויות
שימוש לייעוץ עצמי ,לטפול ,וכן ליעוץ בהדרכה .טארוט זה מבוסס על קלפים
עתיקים שמכילים סמלים מתרבויות רבות ,כולל האלכימיה והיהדות .שני העקרונות
הבסיסיים לפיהם הטארוט פועל הם:
 .1פסיכולוגי  -השלכה של נפשנו לתמונת הקלף.
 .2סינכרוני  -הבחירה המקרית בקלף הפוך שמתבררת כלא מקרית
וכמשמעותית.
הסדנה מאפשרת הכרה ראשונית של הקלפים ,ושימוש מעשי בהם ,התנסות
חוויתית והבנת משמעותם הסמלית-מיתית .המשתתפים יביאו דילמות עימן
מתמודדים מתוך חייהם כדי להשתתף באופן פעיל.
הסדנה מבוססת על שיטה אותה פיתחה רות נצר ,כפי שמתוארת בספרה 'הקוסם
השוטה והקיסרית' (מודן  ,)2008שהיא דיאלוג עם עצמנו דרך הקלפים ,בשיטת דמיון
פעיל לפי יונג .נתמקד באחת משתי החפיסות שמרכיבות את הטארוט' ,הארקנה
הגדולה' ,שמתארת את מסע הגבור והגיבורה ואת המסע אל העצמי.

קהל היעד :מטפלים מכל התחומים המעוניינים להכיר את ההיבטים היונגיאנים
שבעבודה עם הטארוט.
מועד :יום חמישי 12 ,ביולי.15:00-9:00 ,2012 ,
מחיר₪ 400 :
מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 18-משתתפים

למידע נוסףwww.smkb.ac.il :
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תרפיה עם הטבע  -גישה דינמית
מנחה :אסי שורק ) (M.A.פסיכולוג קליני ,חוקר ומפתח את תחום התרפיה עם
הטבע ,מתרגל מזה שנים מדיטציה ואומנויות תנועה ,מנכ"ל טבע ומהות -מרכז
לתהליכים טיפוליים עם הטבע ,מטפל בתחנה פסיכולוגית גבעת חיים ובקליניקה
פרטית בטבע בחדרה ובכרכור.
על הסדנה:
בסדנה תוצג גישה טיפולית דינמית המתקיימת במרחב טבעי וחי .עם ניתוקו
ההולך וגדל של האדם מן הטבע מתפתחות גישות טיפוליות רבות המשלבות את
הטבע בעשייה הטיפולית .רובן ככולן מתמקדות בעבודה קצרת מועד ,אתגרית
ו\או טקסית בעיקרה .לעומת גישות אלו מתפתחת בשנים האחרונות מסגרת
יישומית ותיאורטית לקיום טיפול דינמי ,תהליכי ומתמשך בטבע לכל אורך עונות
השנה .הגישה כפי שפותחה ב"טבע ומהות" מושתתת על היסודות התיאורטיים
והאתיים של הפסיכולוגיה הקלינית והטיפול באומנויות בשילוב אלמנטים מתורות
עתיקות בהן הבודהיזם והשאמאניזם .בסדנה יוצגו ארבעת מרכיבי הגישה :סטינג,
נוכחות ,קשר טיפולי וקשר עם הטבע המשתתפים יתנסו באופן חוויתי במפגש
של הגוף והנפש עם הטבע דרך תנועה ,התבוננות ,יצירה ושיח.
קהל היעד :מטפלים במקצועות ההבעה והיצירה ,אנשי מקצועות בריאות הנפש
ובעלי ניסיון בעבודה חינוכית או טיפולית בטבע.
מועד :יום חמישי 14 ,יולי15:00-9:00 ,2011 ,
מחיר₪ 400 :

מספר המקומות בסדנה מוגבל ל 22-משתתפים
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שש נפשות מחפשות מחבר
מנחה :ג'ניס שפירא
אמנות ההשתנות  -גשטלט גופנפש
מנחה :אריה בורשטין
שש נפשות מחפשות מחבר
מנחה :ג'ניס שפירא
אמנות ההשתנות  -גשטלט גופנפש
מנחה :אריה בורשטין
מפת דרכים לטיפול בגישה אקזיסטנציאליסטית
מנחים :גדעון מנדה יהלי שר-שלום
פוטותרפיה-אדם לאדם ראי
מנחה :דר' ענת בוצר
תרפיה על-ידי משחק בחול בגישה יונגיאנית
מנחה :לינור שטיינהרדט
פוטותרפיה-אדם לאדם ראי
מנחה :דר' ענת בוצר
תרפיה על-ידי משחק בחול בגישה יונגיאנית
מנחה :לינור שטיינהרדט
לשוחח עם עצמנו בעזרת קלפי הטארוט
מנחה :רות נצר

יום א' 8.7
יום ב' 9.7
יום ג' 10.7
יום ד' 11.7

תרפיה עם הטבע -גישה דינמית
מנחה :אסי שורק

מערכת סדנאות הקיץ 2012
יום ה' 14.7

למידע נוסףwww.smkb.ac.il :
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נהלים וסדרי הרשמה לסדנאות הקיץ תשע"ב

ההרשמה לסדנאות הקיץ תתקיים עד לתאריך28.6.12 :
ההרשמה לסדנאות מתקיימת דרך אתר האינטרנט של סמינר הקיבוצים בלבד
בכתובת:
www.smkb.ac.il/creation-expression-therapist/summer-workshop

נוהל ביטולים
הודעה בכתב בלבד בצרוף הקבלה עד לתאריך ה - 28.6.12 -תזכה את הנרשם
במלוא שכר הלימוד.
הודעה בכתב בלבד מתאריך  29.6.12ואילך  -יחויב במלוא שכר הלימוד.
את ההודעה יש לשלוח לכתובת :מכללת סמינר הקיבוצים
המרכז להכשרת מטפלים  -דנה אינגבר; דרך נמיר  ,149תל אביב 62507
או לשלוח בפקס מס'03-6902319 :
אי קיום קורס
מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורסים שמספר
הנרשמים אינו מאפשר את פתיחתם .במקרים אלו יוחזר לנרשם מלוא שכר
הלימוד ששולם.
חנייה מוסדרת במקום  -בתשלום
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סדנאות קיץ 2011
לקהילת המטפלים באמנויות,

אנו שמחים לבשר לכם על צאתו לאור של גיליון חדש של
החיה המנחה ,החיה השומרת ,חיית הכוח -
כתב העת האינטרנטי לטיפול ביצירה ובהבעה:
שילוב טקס הריפוי השמאני בטיפול באמנויות

מימין דימוי :גלינה טרנרוצקי ,החוג לעיצוב צילום רקדניות :סמדר אימור

www.smkb.ac.il | 03-6901200

הנכם מוזמנים להיכנס לכתובתנוwww.ArtsTherapyJournal.co.il :

לפגוש מחקרים ,מאמרים ,כתבות וראיונות.
אנו מאמינים בחשיבות יצירת כתב עת ישראלי לטיפול באמנויות ,כדי
לחזק את התחום המקצועי ולבנות במה פעילה לדיאלוג בין המטפלים
לציבור הרחב.
יותר מכל נשמח אם תצטרפו אל מעגל הכותבים שלנו ותמצאו במה
זו ראויה ומעוררת עניין.
שלכם,
צוות המערכת בין המילים
המרכז להכשרת מטפלים ביצירה ובהבעה

סמינר הקיבוצים.

www.smkb.ac.il
ולהישאר בן-אדם
למידע נוסף:
להצליח
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