
 התכנית בטיפול באמנות חזותית -ענף ד' 

 

 :רב תרבותיות וטיפול באמנות

של  תרבותית, ולפיכך, הרגישות להבדלים שנובעים מהרקע התרבותי השונה-ישראל היא חברה רב

המטרות המרכזיות של  .הכרחית לקיום ברית טיפולית שמובילה לצמיחה ושינוי מטפלים ומטופלים

נבנית תפיסת המציאות  הקורס הן חידוד המודעות של הסטודנטים להשפעות התרבותיות שמהן

על הטיפול באמנות,  שלהם . כמו כן נעסוק בקורס בבחינת המשמעות של המפגש הבין תרבותי

  .והשפעותיו על הקשר הטיפולי

 :בודת גמרע

 הכתיבה על טיפול באמנות דורשת שילוב של התבוננות, מודעות חווייתית רגשית, ניתוח והסקת

 משחקי של הטיפול עצמו, על הכתיבה להתאים לאמות מידה-מסקנות. למרות האופי היצירתי

 אקדמיות ולסטנדרטים של דיוק רהיטות והעמקה. בקורס נעסוק במעברים מהחוויה היצירתית

רבדיו  להתבוננות המקצועית והכתיבה האקדמית. נעסוק הן בתיאור המקרה הטיפולי על טיפולית

כתיבת  ,השונים והן בחלקי העבודה האקדמית הכתובה, בחירת הנושא, איתור החומר הרלוונטי

  .הרקע התיאורטי, תיאור הטיפול והדיון

 :תהכשרת המטפל באמנו בין חשיבה תיאורטית לעבודה מעשית בטיפול באמנות

הקשר הטיפולי. המעשה  מחייבת הבנה והמשגה של תהליכי יצירה בחומרי אמנות בקונטקסט של

האמנותי והקשרים המורכבים  הטיפולי מעמיד שאלות רבות בקשר למשמעויות שונות של הדימוי

בייחודיות הספציפית של טיפול  ודימוי. נעסוק בתיאוריות המתמקדות-מטופל-שנוצרים בין מטפל

המתרחשת בעבודת שדה. נתמקד בעבודתם  וך רצון ליצור שפה להמשגה ותיאור חוויהבאמנות מת

התבוננות בוינייטות טיפוליות וביצירות שנוצרו בהקשר  של שווריאן, מקניף, קניל, ולוין וקייס. מתוך

  .והשפה המשמשים את החוקרים בתחום טיפולי, נפגוש ונבדוק את המושגים

 :יונג וטיפול באמנות

היסוד של  לב לימוד תיאורטי עם התנסות חווייתית. הוא מפגיש את הסטודנטים עם מושגיהקורס מש

הקורס מבוסס  התפיסה היונגיאנית, כשהדגש הוא על הרלבנטיות של גישה זו לטיפול באמנות. מבנה

הסטודנטים יעשו היכרות עם  .על המסע המיתולוגי של הגיבור, כביטוי נרטיבי לתהליכי אינדיבידואציה

אמנותי אישי. הם ילמדו איך להשתמש  הדימויים המאפיינים את פרקי המסע השונים ויתנו להם ביטוי

כדי להפוך אותם לכלי עבודה של מטפלים  בעקרונות היונגיאניים כפי שמתבטאים במסע המיתולוגי

 .באמנות

 :טיפול באמנות במעגל החיים

להכיר  ם בתהליך היצירה הפלסטית משתנה במהלך החיים. מטרתנואופן הביטוי באמצעות חומרי

 את אפיוני האמנות החזותית בכל שלב התפתחותי. בקורס נעקוב אחר השתנות ההתנהגות

אחד  אמנות בילדות בהתבגרות ובבגרות. נדבר על צרכים שונים שהיצירה מממשת בכל-היצירתית

 .באמנות שמתאימות לכל שלבמהשלבים. נתנסה ונחווה כלים וטכניקות בטיפול 

 :הערכה גראפית בטיפול באמנות

 הקורס יעסוק בהיבטים שונים של הערכה גראפית בטיפול באמנות. במרכזו היכרות עם שיטות

 הערכה , והניסיון להבין את תבנית ההתנהגות הפנימית מתוך הסימנים הגראפיים. כן יודגשו

לממצאים  , ופיתוח מיומנויות התייחסותוון ושימושיהשימוש באמצעי טיפול באמנות לאיסוף מידע מג

  .הגראפיים והתכנים שלהם, כמקור להבנת אישיות היוצר אותם

 

 



 שעות שלא לשקלול -התכנית בטיפול באמנות חזותית 

 :עקרונות המרחב הטיפולי בטיפול באמנות

הקשב  מרכז הטיפול באמנות, כמו הטיפול הפסיכותרפויטי בכלל, מתקיים בתוך מרחב נפרד, אשר

הקורס יפתח  .מוענק בו לנפש האדם ולביטוייה. מרחב זה מוגדר על ידי סוג הטיפול ומאפשר אותו

רעיונית והלכה  - את החשיבה וההבנה לגבי העקרונות היוצרים ומייחדים אותו בטיפול באמנות

  י.ושל התהליך היצירתי בשיח הטיפול למעשה, תוך הדגשת מרכזיותה של האמנות

 :אמנות עם פגועי נפש ונפגעי טראומה במערכות פסיכיאטריותטיפול ב

 מטפלים באמנות עוסקים בעבודה עם פגועי נפש במערכות פסיכיאטריות, ונדרשים להשתלבות

 בצוותים רב מקצועיים. כן נדרשים מטפלים באמנות במערכות בריאות הנפש לטפל לעיתים גם

 הראשון הקורס מציג דרכי חשיבה להבנה בנפגעי טראומה אשר פיתחו הפרעות נפשיות. בחלקו

הקורס  ,והמשגה של עבודה פרטנית וקבוצתית בטיפול באמנות עם מבוגרים פגועי נפש. בחלקו השני

  .מתבגרים וילדים ,יתמקד בייחודיות של טיפול באמנות בעבודה טיפולית עם נפגעי טראומה מבוגרים

 :הדרכה קבוצתית בטיפול באמנויות

 )פרקטיקום) שרה בטיפול באמנות מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשיתבמהלך לימודי ההכ

ואתגרים  במסגרות שונות. ההתנסות הטיפולית בתחילת דרכם המקצועית מציבה בפניהם שאלות

בתקופת  המצריכים לווי והדרכה. שעורי ההדרכה ילוו את ההכשרה המעשית של הסטודנטים

 .לימודיהם


