
 

 

 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
 היחידה ללימודי המשך

 

  ניתן לשלם בשני תשלומים, התשלום באשראי טלפונית בלבד.₪.  960עלות ההשתתפות בסדנה: 
 קישורהרשמה ב

 03-5317265 │ 03-5318211 פרטים נוספים במזכירות היחידה ללימודי המשך: אילן.-בקמפוס ברהסדנה תתקיים 
 המקומות מוגבלמספר 

 למטפלים סדנה 
 מנחה: גבו וייס

לאמנויות הלחימה המסורתיות ולטיפול הנפשי מטרות משותפות, אליהן ניתן להגיע בדרכים שונות. בדיוק כמו גישות רבות בגל השלישי של 
והתמודדות עם 'האויבים הפנימיים' הנמצאים בתוך כל אחד מאתנו,  הפסיכותרפיה, המטרה באמנות הלחימה המסורתית הנה היכרות

 אישיים, ביכולת לפתח קשרי אהבה ולממש את עצמנו.-חוסמים את התפתחותנו, פוגעים בשמחה, בקשרים הבין

רתיות, מציעות תהליך בעידן בו אנו רואים יותר ויותר את הפסיכותרפיה כעוסקת ביחידה 'גופנפש', תרפיה המחוברת לאמנויות הלחימה המסו
 נפשי אשר עוסק בפיתוח יכולות החמלה, הריכוז והשלווה, היציבות והעוצמה הנפשית והגמישות הפסיכולוגית.-גופני

הסדנה תאפשר חשיפה רעיונית, חשיבה משותפת והתנסות חווייתית ביסודות המרפאים של אמנויות הלחימה. כמו כן, נעסוק בדרך בה 
 מיושמים בפסיכותרפיה ובטיפול הזוגי.אלמנטים אלו נוכחים ו

 הסדנה מבנה

 שעות. 12. סה"כ 7.6.19, 31.5.19, 24.5.19, בתאריכים: 14:00-10:30שלושה ימים, אחת לשבוע, בימי שישי, בשעות 
 תשלב התנסות חווייתית. יש להגיע עם לבוש נוח ונעלי ספורט.הסדנה 

  קהל היעד

עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון ומעלה, פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים בעלי תואר שני ומטפלים ומטפלות בתנועה 
 .בתנועה ובאמנות בעלי תואר שני

 * תישקל אפשרות לבחינת מועמדות למי שאינו עומד בתנאים אלו.

 תהזוגיות והמיניות עם פרטים וזוגווסק שנים רבות בטיפול בקשיים בתחום , פסיכותרפיסט, מטפל זוגי ומשפחתי ועגבו וייס: מנחה
בודותרפיה  – נפש מתוך אמנויות הלחימה המסורתיות-משלב התבוננות ועבודה דינאמית עם עבודת גוף .כפסיכותרפיסט ומטפל זוגי

דים ובנוער, מחבר הספר דפולנס וטיפול בילוהמיינדפולנס. מרצה ביחידה ללימודי המשך בתכניות טיפול מיני, תרפיה מבוססת מיינ
 ".: היסודות המרפאים של אמנויות הלחימה"בודותרפיה

 הסדנה תוכן

 24.5.19 – 1יום 

 עם הרעיון המרכזי של בודותרפיה. כיצד נראה ומיושם בקליניקה החיבור בין חמלה, לחימה ופסיכותרפיה?היכרות  •
ליציבות הפנימית, לתחושת העוצמה הנפשית ולזרימה וגמישות  ארכיטיפ "ריקוד המלחמה" או קאטות בשפת אמנויות הלחימה, וחשיבותו •

 פסיכולוגית.

 31.5.19 – 2יום 

 אחת: היכרות עם המשותף לחשיבה הפסיכואנליטית של ביון, להבנה הבודהיסטית ולהגות המגיעה מתוך הבודו )דרך הלוחם(.דרך  •
מהן האסוציאציות והתגובה האוטומטית של אנשי טיפול או מטופלים? היכן מתרחש ה"קרב" עליו  –העמקה במושג "הקרב" או "לחימה"  •

 אנו מדברים? וכיצד זה קשור לגישה של התקרבות, ולפיתוח נוכחות חומלת במפגש עם קושי, פחד וכאב בטיפול הפסיכותרפויטי והזוגי.

 7.6.19 – 3יום 

 אמנויות הלחימה והבריאות הנפשית.עם המחקר והכתיבה האקדמית בתחום היכרות  •
( כתרגול מדיטציה בתנועה לפיתוח תחושת מיקוד, שלווה ו"התקרקעות" Archeryהיכרות מעשית עם הקשתות המסורתיות ) •

(Grounding.במפגש נעמיק יחד בהבנת החיבור בין אמנות הירייה בקשת ובין אמנות החיים ותהליכי ריפוי וצמיחה נפשיים .) 

 
 

 
 

 
 

https://forms.gle/4SZmhp6oGh3MDbAa9

