
בתוכנית:

08:45-08:30  התכנסות ודברי ברכה –  דני מירז, מנהל תוכן ותוכניות, מרכז ק.מ.ה.
                                                       ד"ר מיכל קדרון ראשת התוכנית לטיפול במשחק

09:00-08:45  חיבור במשחק - הפעלת פתיחה - ד"ר רונן ברגר, מייסד הטבע תרפיה, דרמה תרפיסט, מדריך ומרצה בכיר
 10:30-09:00  ד"ר ניצה ירום "מצפן לטיפול במציאות משתנה" מיהם הפרטנרים כיום? נכיר מצפן לשיח אחראי בין 

                    סובייקטים, הנדרש במרחב הבין דורי ובטיפול הפסיכולוגי. נתמקד בנדרש מהורה לילד טכנולוגי ומהמטפל 
                   העכשווי כחופשי מכבלי המסורת ביכולתו להיות קשוב, רלוונטי ומשלב

                   מתדיינת: גב' הדס אנגלמז, תלמידת שנה ג' בתוכנית לטיפול במשחק
                    ניצה ירום, פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית, מלמדת וכותבת בתחומי הגוף והפסיכואנליזה,              
                    מגדר ומיניות, פרסמה 10 ספרים בעברית ובאנגלית, ביניהם 'סיפורי גוף', 'מצפן להורות ראויה' ולאחרונה,         

                   'מצפן לזוגיות ראויה'
 11:45-10:45  ד"ר אורית גודקאר "משחק במציאות: גילגולו של משחק" העולם המשתנה של משחקים, בחדר הטיפול  

                    ומחוצה לו, ועמדת מטפלים והורים כלפי שינויים אלו. מה נאמץ ומה נדחה, ומדוע? איך השתתפות במשחק 
                   מביאה חלקי עצמי של המבוגרים והילדים למפגש מאפשר ומצמיח.

                    ד"ר אורית גודקאר, פסיכולוגית קלינית וחינוכית, רכזת התוכנית לפסיכותרפיה במעגלי החיים במכללת 
                   אורנים, 
12:30-11:45  הפסקה

14:00-12:30  סדנאות לבחירה עם מרצי התוכניות:
                    1. טיפול דיאדי בשילוב שולחן המים - נלמד את חשיבות המים ויתרונות השימוש במים כמדיום מרפא                          
                       ונתנסה בניתוח והבנה של מערכת היחסים הדיאדית מתוך המשחק המשותף בשולחן המים של הילד והוריו.             

                      בהנחיית:
                      יעל ליבנה M.A תרפיסטית בהבעה ויצירה ופסיכודרמה. B.ED בחינוך ובימוי

                      הגר דורנאי M.A, מטפלת באמנות פלסטית ופסיכותרפיסטית, בוגרת אוניברסיטת חיפה.
                    2. סיפורי חיים ומערכות יחסים - התנסות מעשית בחיבור סיפורי חיים דרך פריזמת מערכות היחסים בחיינו. 

                      נעסוק בשאלות המלוות את סיפור חיינו על הסיפור האישי והמפגש בין האישי למקצועי
                      בהנחיית: 

                       טל אליוסף, מתמחה בעבודה טיפולית ייחודית לאנשים עם מוגבלויות, מרכזת תחום טיפול לחרשים וכבדי 
                       שמיעה במרכז 'לאורך הדרך' ומרצה באורנים.

                    3. שדות של תנועה: משחק ומודעות גוף - דרך משחק תנועתי מלא ויטאליות, נתחקה אחר תנועות 
                       התפתחותיות חשובות וחיוניות. נעיר לחיים תנועות שלא קיבלו ביטוי, נרחיב תנועות שמבקשות להתרחב. 

                       נתנסה במשחקי גוף, דרכם נרחיב את המודעות הגופנית שלנו. נקבל כלים לעבודה רגשית דרך הגוף ונצא 
                      עם שלל משחקי גוף, מהנים לחדר הטיפולים.  

                      בהנחיית: 
                       הדס שדה - פסיכותרפיסטית גופנית-ביוסינתזה. מטפלת בנוער ומבוגרים מזה שמונה שנים. מנחה קבוצות 

                      נערות ונערים למיניות בריאה.
                      אייל נאור - פסיכותרפיסט גופני-ביוסינתזה. מנחה ומטפל בילדים מזה תשע שנים במרכז לוחמי האור.

                    4. ילד משחק–ילד בריא - משחק בשילוב אמנויות – באמצעות דרמה, תנועה ואמנות נתחבר לילד הפנימי, 
                       ניתן לו מקום, נבטא את כוחותיו ונראה כיצד הוא יכול לתמוך בנו בעבודתנו בחינוך וטיפול. מומלץ לבוא 

                      בבגד נוח לתנועה ויצירה. 
                      בהנחיית:

                      ד"ר רונן ברגר  - מייסד הטבע תרפיה, דרמה תרפיסט, מדריך ומרצה בכיר. 
                    5. תאטרון פלייבק ככלי מרפא - נתנסה בעבודה סדנאית על פרשנות סיפורים קשים. הפרשן פועל על 

                       הטקסט אך גם נפעל על-ידו ומושפע מעוצמתו הטרנספורמטיבית. באמצעות המשחק האמנותי הפנימי               
                       שלו. המשחק על הבמה משנה את כוונות פרשניו והופך את התהליך הפרשני למשחק רב-פנים בין 

                      עולמות רבים. רצוי להגיע עם בגדים נוחים לתנועה.
                      בהנחיית:

                      דני מירז – מרצה וחוקר בתחומי המנהיגות, הקהילה ותאטרון פלייבק ומנהל תוכן ותוכניות בק.מ.ה.
14:30-14:00  סיכום יום העיון במליאה – ד"ר מיכל קדרון

מרחב לנפש - טיפול ומשחק במציאות משתנה
הכנס השנתי של התוכנית לפסיכותרפיה במעגלי החיים

והתוכנית לטיפול במשחק

יום חמישי, ד' בשבט, תש"ף, 30.1.2020
אולם הדומי, בית 46 קומה 4

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

להרשמה

דמי השתתפות - 75 ש"ח 
ביום הכנס - 95 ש"ח

לפרטים נוספים: 
ד"ר מיכל קדרון, ראשת התוכנית לטיפול במשחק

  kidronmik@gmail.com או 052-2467895
ד"ר אורית גודקאר, ראשת התוכנית לפסיכותרפיה במעגלי החיים

  orit.godkar@gmail.com או 050-5615129

קיום הכנס מותנה בכמות הנרשמים
 negishut@oranim.ac.il :לפרטים על הסדרי נגישות יש לפנות עד שבוע לפניה אירוע למייל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLeGEZtT1FAj5fXeimv5gvVx8xuNqUkeP3VHR9yuTnD0pmA/viewform

