
בחיים העמוסים שלנו כהורים אנו מתקשים למצוא את הפנאי לשחק עם הילדים שלנו,
אם רק היינו יודעים כמה המשחק המשותף יכול לתרום לפתח ולהעצים.

 יום העיון יעסוק בכלים איתם ניתן לפתח משחקיות בהורות 
והבנת החשיבות של המשחק לבניית אמון ויחסים עמוקים עם הילד. 

בתוכנית:
09:00-08:30 התכנסות וקפה
09:15-09:00 פתיחה וברכות 

                   דני עבודי, מנהל מרכז ק.מ.ה
   אלעד גרטי, מנהל היחידה ללימודי חוץ

   קמליה סגל, מנהלת תוכן ותוכניות ביחידה ללימודי החוץ
                   ד"ר מיכל קדרון, ראשת התוכנית לפסיכותרפיה במשחק

 10:45-09:15 משחקיות בהורות, על מודל הורות מיטבה וחשיבותה 
                    של המשחקיות בהורות - הרצאתם של עשהאל וגלית רומנלי

11:00-10:45 הפסקה
 12:00-11:00 איזה הורה אתה? - הורה למעלה או הורה למטה

                    דרכי טיפול בדינמיקה המורכבת של הורות משותפת, 
                   שיוויונית ואפקטיבית - הרצאתם של עשהאל וגלית רומנלי

 Space 13:15-12:00 - כלים לטיפול בחרדה ו-OCD בילדים ומתבגרים דרך עבודה עם הורים 
                    ד"ר טליה אונגר

13:45-13:15 הפסקת צהריים ומעבר לסדנאות
15:45-13:45 סדנאות בחירה:

                   •  ככה זה כשיש שניים - משחקים נהנים ומתקרבים - חגית קירשנר-שלום
                      על טיפול דיאדי תראפליי וטכניקות למשחק משותף 

                   •  משחק כגשר בין הורים לילדים: מהקופסא אל המסך ובחזרה - ערן הדומי
                       נצא למסע ממשחקי הקופסא אל המרחבים הדיגיטליים של ההווה והעתיד. 
                       ננסה לבחון אלמנטים של קשר הורים ילדים במרחבים השונים, ולבדוק את 

                      ההיבטים הטיפוליים של העולם הוירטואלי הנוכחי והעתידי. 
                   •  שנינו יחד וכל אחד לחוד: סדנה לציור משותף הורה ילד - רועי טרגן
                       דרך הציור המשותף ככלי הערכתי וטיפולי נתרשם מהדינמיקה בקשר 

                       הורה ילד ודפוסים המאפיינים את הקשר. נזהה דפוסים ונחולל שינוי 
                       בדינמיקה. בסדנה נתנסה באופן חוויתי בכלי זה ונתייחס באופן מעשי 

                      ותיאורטי לשימוש בכלי והערך האיבחוני שלו. 
                    •  כל הורה הוא גם ילד: יצירת קלפים טיפוליים ככלי לדיאלוג פנימי בין 

                      ההורה והילד שבי - עדי בירנבוים 
                       בסדנה זו נעסוק בקשר הורה-ילד ממבט אישי ויצירתי. נתנסה ביצירה 

                       ועבודה עם קלפים טיפוליים ונעסוק במשמעות הנוכחת של הקשר הבסיסי 
                      במפגש הטיפולי. 

                   •  הורות, זוגיות ומה שביניהם - אריאל שובל
                       הסדנה תעסוק בקשר שבין הורות לזוגיות ותתמקד במתן ידע וכלים להתייחסות 

                      לתכנים אלה בהדרכת הורים הנערכת במסגרת טיפול בילד.
            

16:00-15:45 סיכום במליאה

עלות יום העיון לנרשמים מבחוץ: 60 ₪
לסטודנטים בתוכנית ובוגריה ההשתתפות היא ללא עלות

"אמא, תשחקי איתי"
על הורות, משחקיות ויחסים.

 התוכנית לפסיכותרפיה במשחק - טיפול בילדים והדרכת הורים, במכללת אורנים 
מזמינה אתכן/ם ליום העיון:

יום חמישי, 19 בינואר 2023  |  16:00-8:30
אולם המליאה )306(, בית 42, מכללת אורנים

להרשמה ובחירת סדנה <<

לימודי החוץ במרכז ק.מ.ה-אורנים לקהילה, מנהיגות והשראה 

kama.oranim.ac.il  |  teuda@oranim.ac.il  |  04-9539669

עשהאל וגלית רומנלי

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LXwWRYONHbHGj3tXKpvoFTVLlbiLCssTIRHGU2X-6fJz2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeicwPeoUqL9GH0RVzs_D1EMrlLtZSTrBKyltfXmYt0w_rPVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAfIJtXKH8VkyR1qpxLJ7mOMyi37KJLbkfHxX1PYgzE423g/viewform
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/society/pages/default.aspx
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