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LET'S PLAY 

 הנחייה ופרפורמנס, בטיפול תשפה מרכזיאימפרוביזציה כ

 חוויתיותחומי -כינוס בין

 במכללה האקדמית לחברה ואמנויות 7-6272.7.8ה , שישי-חמישי 

 

 

 חוברת תקצירים 
 

 

 ר רונן ברגר"ד: ניהול אקדמי

 הילה מיטרני: הפקה

                , ר גבי פרנק"ד, זהר גרינברג, גדעון זהבי, יעל ברקאי, סמדר בן עמי: מקצועיתועדה 

 פרץ ואילנית תדמור אלונה 

 

 ,8577656-.75: 'טל ,ניהילה מיטר - מפיקת הכנס :לפרטים נוספים

   letsplay535353@gmail.com : ל"בדוא

/PLAY-LETShttps://www.facebook.com-  :סבוקיובדף הפי

469560679907870/ 
 

 

 

 

 : בשיתוף

 

 

 

 

 

mailto:letsplay535353@gmail.com
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 עינייםתוכן 

 4מ "ע                ר רונן ברגר "ד:  פרולוג 

 יום חמישי 

 כאחריות נבחרת –אלתור מרגע לרגע : 1הרצאה 

 5 מ"ע        אלונה פרץ       

  ?מה מרפא באילתור : 2הרצאה 

 6מ "ע        עשהאל רומנלי                

 שדה הרטט של הבעה והקשבה יוצרת - אמנות האלתור בקול ותנועה : 1סדנה 

 7מ "ע                                                                     סמדר אימור             

  ליצנות רפואית מהלכה למעשה –המופע המרפא : 2סדנה 

 8מ "ע        אמנון רביב            

 , בריאה והבראה ,לריפוי וביטויעבודת הרגע כדרך  יחסים-דרך-מהות  :3סדנה 

 ביחסים עם עצמי והאחר             

 8מ "ע      אלונה פרץ ועליזה פרוכטמן            

   אימפרוביזציה כפרפורמנס - לשחרר את הפרפר: 4סדנה 

 9מ "ע        איריס נייס             

 '  רקמת הקשר'אם בשילוב אמנויות 'ג: 5סדנה 

 10מ "ע                             ה אליאסזהר            

 סדנה באימפרוביזציה קבוצתית בפסיכודרמה ותיאטרון -לצאת מהתמונה : 6סדנה 

 11מ "ע          טל זסקינד             

 קסם התיאטרון ונס הריפוי בתיאטרון הפלייבק –בין ספונטניות לריטואל : 7סדנה 

 12 מ"ע        אביבה אפל         

 יום שישי

 להיות ולהשתנות במרחב המשחק  , הנכונות להיפגש: המטפל כשחקן מאלתר: 1הרצאה 

 הטיפולי              

 13 מ"ע        גדעון זהבי              

 אימפרוביזציה כדרך חיים: 2הרצאה 

 14 מ"ע        אילנית תדמור             

 סדנת קונטקט אימפרוביזציה: 1סדנה 

 15מ "ע        עידו צדר            
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 עתיד וכוח לריפוי, הווה, עבר, לכל איש יש שם :2סדנה 

 16 מ"ע יעקב דניאל             

 החופש לאלתר ולשחק במרחב הטיפולי: 3סדנה 

 17 מ"ע  סמדר בן עמי ונוי שגב            

 פאנל מאלתרים רב תחומי לאלתר בגוף ובקול במפגש הטיפולי: 4סדנה 

 18 מ"ע  שירלי זמיר אלבז ואמנון רביב  בהנחיית זהר גרינברג, גדעון זהבי            

 לשהות בהוויה של הרגע –מאלתור לתנועה אוטנטית : 5סדנה 

 19 מ"ע        יעל ברקאי            

 אלתור כדרך חיים בכיתה -להסכים לא לדעת : 6סדנה 

 20 מ"ע        אבי ריינשטין            

 באלתור ממוסיקה לסיפור: 7נה סד

 20מ "ע        אבי הדרי            
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 פרולוג 

מאופיינת בקצב ואורח חיים מהיר ומשתנה המעמיד את היחיד והחברה מול צורך גדל  21המאה ה 

מחקרים מתחום הטראומה . והולך לפתח דרכי התמודדות עם הלחץ המצטבר והמציאות המשתנה

יתכן כי . ים על הקשר הקיים בין איכויות כמו גמישות ויצירתיות לבין בריאות חיובית וחוסן נפשימצבע

או לחלופין כעיסוק של , בעבר ניתן היה להתייחס לאימפרוביזציה כתופעה הקשורה למשחקי ילדים

, ת חולפתכיום אנו מבינים כי פיתוח יכולות האלתור מהווים הרבה יותר מתופעה ילדי. אמנים בסטודיו

לקידום , היכולת לאלתר היא מיומנות נדרשת לשמירה ופיתוח יחסים. או עיסוק מהנה לשעות הפנאי

, אדם וחברה שלא מחוברים לדמיון וליכולת האלתור בפועל. העסק ולהתמודדות עם קטסטרופות

 . יתקשו ליצור ולהתמודד עם שינויים בחיים וביצירת מציאות חליפית מיטיבה

הראשון מסוגו בארץ חברו מיטב אנשי המקצוע כדי להציג צורות והיבטים שונים של שפת , בכינוס זה

בהתאם לאופייה של . הנחייה והופעה, האימפרוביזציה ואת משמעותיהם ויישומיהם בטיפול

וכשפה , הגופני והקוגניטיבי-הרגשי, האימפרוביזציה הנעה ומשלבת בין הקונקרטי והסימבולי

, פאנלים, אמים'ג, סדנאות, הוא משלב הרצאות. לקי המוח נבנה כינוס זההמשלבת וקשורה לכל ח

 .ממדית רבכלל חושית ו ומקצועית אישית והתפתחות לימודוטקסים המזמינים 

המבחר . הוא יעזור לך לבחור לאיזה סדנה ללכת. י מידע על כל הסדנאות/בחוברת תקצירים זו תמצא

 ... והאימון הוא בבחירה, רב

להיות עם הידוע . לבחור ולברוא מציאות, לחוקר, להתבטא, להיות נוכח, ם אותך להגיעאנו מזמיני

או למדיום המוכר /ללכת למורה ו. לצד ההסכמה והבחירה המודעת לפתוח דלת למתגלה, והמוכר

אנו מזמינים אותך . ה ולסוג הסדנה שטרם התנסתה בה/והאהוב או אולי דווקא לזה שאינך מכיר

 ...שחק ולגלותל, לחלוץ נעליים

 

  Let's Playבברכת 

 יוזם ומנהל המקצועי של הכנס  –ר רונן ברגר "ד
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 1הרצאה , יום חמישי

 

 כאחריות נבחרת - אלתור מרגע לרגע

 אלונה פרץמרצה 

 

שלא , פרצוף חדש, למרות כל הדימויים, כמו לנולד, לכל סיטואציה חיה יש

אשר אי אפשר שיהא , מך ביטויהיא מבקשת מ. היה מעולם ולא ישוב לעולם

, היא מבקשת הווה. אינה מבקשת שום דבר שכבר היה במציאות. כבר מוכן

 מבקשת אותך, מבקשת אחריות

 (מרטין בובר)

 

 Response-abilityהוא מדבר ומגדיר את היכולת . הוא מונח בסיסי בהבנת מהות האלתור

 להגיב היכולת. וני ומתוך בחירהאו חיצ/בהתאם למצב ולרעיון פנימי ו, להגיב מרגע לרגע

, שטיפול וכמובן יצירה תהליך לכל הבסיס הוא אלתור. נרכשת גם כמו מולדת לרגע מרגע

 . כאלו הם ומערכות יחסים, חינוך

, מספונטניות להימנע משמעו אחריות שלקחת הרעיון את לאמץ הורגלנו המערבי בעולם

, הרגשי, הנקבי הצד דיכוי, יקר. רגשית הבעה או בריאה תגובתיות, אינטואיציה

 ההרגל אך קורה כבר למזרח מערב בין בתפיסות השינוי . האינטואיטיבי והאנרגטי

 .פוליטי-חינוכי-חברתי-ערכי כהרגל נותר עדיין הקוגניטיבי

 המימד את ולבחון אחריות המילה מקור על להתבונן לנו להציע רוצה בהרצאה זו הייתי

 של המכרעת חשיבותה את להעלות. אימפרוביזציה - רלאלתו בהקשר שלה הפונדמנטאלי

ברצוני . חיים מיטיבים ליצירת, כלפי עצמי וכלפי האחר האחריות לוקחת, המאלתרת התודעה

 . באומץ ובאהבה כל רגע, להביא לתשומת לב את חשיבות היכולת לבחור באחריות

 

  אלונה פרץ

' אונ ,ניסן נתיב',לזלי קולג)ת מלמדת כמעט שלושה עשורים אלתור והבעה במסגרות שונו

 ,יוצרת את שיטת הרגע,בעלת תואר שני באמנות האלתור וחינוך (.מכללת אורנים ועוד ,חיפה

אמא למאי  .תנועה מילה  אמנות האלתור וההבעה קול; מנהלת ומייסדת את מרכז הרגע

קלפי " מסיימת את כתיבת הספר הראשון שלה ובעלת. יוצרת ומובילה תהליכי שינוי,וקילא

 .יחד עם שותפתה עליזה פרוכטמן" מהות דרך יחסים; הרגע

 www.harega.org: אתר   alona@harega.org: ל"דוא: ליצירת קשר

 052-3704696: 'טל

 

 

mailto:alona@harega.org
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 2הרצאה , יום חמישי

 

 ?מה מרפא באילתור

 מהתיאוריה והשטח מושגים ודוגמאות, מחשבות

 עשהאל רומנלי: מרצה

 

אבל מעבר . טוב ה/ולתור שעושה לת  שיש משהו בא/ימפרוביזציה יודעת בא/כל מי שעוסק

שאנחנו רוחניים ופיזיים -נפשייםמה התהליכים ה? מה בעצם קורה שם, שחרורללכיף ו

לתור בצורה שתעזור ואיך אפשר ללמד א? איך אנו גדלים ומתפתחים דרך אלתור? םחווי

 ?להתפתחלאנשים נוספים 

 

 הפסיכולוגיה והתנועה, מעולם התיאטרון למושגים תותוך כדי התייחסו, זו יתחווייתבהרצאה 

נתבונן בדרך . לתוראהשל והכוח המרפאים  לשמציגים את הפוטנציאותיאוריות אציג מושגים 

נשתף . רלוונטי לעשייה שלנוובמה מתוך זה שלתור אנשים המשיגו את תהליך האשבהם 

ואולי נצא עם תפיסה מעט יותר ברורה על מה קורה לנו באותם רגעי , שטחבדוגמאות מה

 ...כשאנו מאלתרים, קסם ספונטניים

 

מנהל אומנותי של , מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך, ומדריך(MSW)ס קליני "עו - עשהאל רומנלי

 מלמד, עשור שעשהאל מופיעמעל ל. נשוי ואב לשניים, קבוצת הפלייבק אור חוזר בירושלים

ס לעבודה סוציאלית "כיום דוקטורנט בבי. ל"לתור במסגרות שונות בארץ ובחווחוקר א

פול וחוקר את השפעת כישורי לתור לאנשי טיהוא מלמד כישורי א, רסיטה העבריתבאוניב

 .עובד בקליניקה פרטית בירושלים, במקביל. לתור על מטפליםא

 www.assaelr.com: אתר  6048145-052: 'טל  info@assaelr.comל "דוא: ליצירת קשר
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 1סדנה , יום חמישי

 

 שדה הרטט של הבעה והקשבה יוצרת -אמנות האלתור בקול ותנועה 

 בהנחיית סמדר אימור

 

ה מזמינה את המשתתפים להיכנס אל מרחב תודעתי אחדותי בו מתאפשרת זרימת הסדנ

עושר של , קולית ותנועתית, המבטאים באמצעות שפת נפש מוסיקלית, אימפולסים יצירתיים

באמצעות . מפגש מחודש עם מקור היצירתיות של האדם. תכנים תת מודעים וטרום מילוליים

רגשית המשתנה מרגע לרגע ומעוגנת -ויה הגופניתנפנה את תשומת הלב אל החו, האלתור 

מעבר למילים , נתנסה בשהות במצב מתמשך של הבעה עצמית. תנועתי-י הביטוי הקולי''ע

, באמצעות שפת תקשורת שתכליתה ביטוי ספונטני של החוויה כאן ועכשיו. ולתכנים רעיוניים

, ן למסרים המגיעים מבחוץהן לעולם הפנימי וביטויו וה, נרחיב ונעמיק את יכולת ההקשבה

נתבונן בתהליכי . קולות וצלילים הנמזגים אל העולם הפנימי והופכים חלק מההוויה השרה

המידע הרגשי : תקשורת בין אישיים ובעושר של האינפורמציה המועברת ללא מילים 

ההסכמה לתת דרור , הביטוי וההימנעות מביטוי, דפוסי ההקשבה והעדר ההקשבה, והגופני

נתרגל שהייה על הציר המתוח בין הקשבה . היכולת להתמסר לזרימה, נות ספונטנייםלרצו

כאשר אנו הופכים להיות כלי תהודה המהדהד ומשקף את קולו , פאסיבית ותשומת לב לאחר

, בו זמנית. וכיצד שני המצבים מתמזגים לכדי חוויה אחדותית, לבין הבעה עצמית, של האחר

מארגנת את זרם הדימויים והאימפולסים למבנים , אורגניתנתבונן כיצד  המוסיקליות ה

חוקי הקומפוזיציה הטבועים בנו באופן טבעי יוצרים אמנות המתהווה בנסתר . מוסיקליים

הסדנה מזמנת חוויה ממושכת של מפגש עם העצמי האותנטי והתגלות . ונחשפת מרגע לרגע

 . היצירתיות הגלומה בו

. מורה ומלווה תהליכי ריפוי, אומנית קול, תכוריאוגרפי ,היא רקדנית ( M.A) מורסמדר אי

. פרקטיקה אותה היא מלמדת בארץ ובעולם, "אינטגרציית קול בתנועה"מפתחת גישת  

 יצרה עבודות רבות לפסטיבל ישראל . מזה שנים רבות בפעילות אמנותית עוסקת

תפתחותיות ה, עבודתה כוללת גישות תרפויטיות. ולפסטיבלים שונים  בארץ ובעולם

פרקטיקות מתחום הבודהיזם ופרקטיקות מתחום , המשלבות פרקטיקות שמאניות, ויצירתיות

מרכז בין תחומי לחקר היצירתיות באמצעות קול , הקימה את מרכז סינפסה.  האמנות

מובילה תכניות לימודים באינטגרציית קול בתנועה במרכז שילוב בטבעון ובמרכז .  ותנועה

 .כיה ובגרמניה'מלמדת בצ. סינפסה

 www.synapsa.co.il   :סינפסה   Smadaremor2@gmail.com :ליצירת קשר

mailto:Smadaremor2@gmail.com
http://www.synapsa.co.il/
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 2יום חמישי סדנה 

 ליצנות רפואית מהלכה למעשה  –המופע המרפא 

 סדנה בהנחיית אמנון רביב 

, אמפטיה, נתנסה בעבודה על הקשבה. רוך הכרות עם יסודות הליצנות הרפואיתבסדנה נע

, משחקיות והנאה ונראה כיצד ניתן לרתום אותם לטובת תהליכי העצמה, שחרור, יצירת קשר

 . שפת המופע המאולתר בהומור ובפנטזיה –נכיר את השפה הליצנית . ריפוי והחלמה

 . ותמשיך בהתנסות חוויתית הסדנה תיפתח בפרזנטציה שתציג את התחום

 

מלמד במכללה . עובד במספר בתי חולים, ליצן רפואי בפרויקט רופאי חלום – אמנון רביב

. חיפה ן ודוקטורנט לליצנות רפואית באוניברסיטתבן גוריו באוניברסיטת, חי-תלהאקדמית 

  The medical Clowning- The healing performanceלקראת הוצאת ספרו 

 yamtoot@gmail.com   :ל"דוא   050-: 6654979'טל: קשרליצירת 

 

 

 3ום חמישי סדנה י

 יחסים-דרך-מהות

ביחסים עם , בריאה והבראה ,עבודת הרגע כדרך לריפוי וביטוי

 עצמי והאחר

 סדנה בהנחיית אלונה פרץ ועליזה פרוכטמן

 

שלא היה מעולם ולא , פרצוף חדש, למרות כל הדימויים, לנולדכמו , לכל סיטואציה חיה יש

אינה מבקשת שום . אשר אי אפשר שיהא כבר מוכן, היא מבקשת ממך ביטוי. ישוב לעולם

 מבקשת אותך, מבקשת אחריות, היא מבקשת הווה. דבר שכבר היה במציאות

 (מרטין בובר)

 

היכולת ליצור . לאחר, לרעיון, למצבכל פעולה שלנו היא תגובה , כולנו מאלתרים מרגע לרגע

במילים ובתנועה , בסדנא נביע בקול .משמעות ויחסים בריאים ברגע היא גם מיומנות נרכשת

מול , כאן וכעת, נחקור את מנעד התגובות והיוזמות שלנו. במרחב הפורה של בין חוץ לפנים

mailto:yamtoot@gmail.com
mailto:yamtoot@gmail.com
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ם נפליג למחוזות דרכ, נפתח ונסגור עם קלפי הרגע. עצמי ויחד עם שותפיי במרחב ובזמן

 .המופלאים שאנחנו

, אל תוך ברכת התחדשות רעננה, במרחב המשחק שניצור נגלוש ונצלול בים ההרגלים שלנו

נתבונן בשלולית המראה  .נטפס גבוה אל צוקי היוזמה ונצנח אל החופש בנשימה מלאה

 .נסכים להיות וליצור משמעויות חדשות ונבראות. ונתפעל מיפי הבריאה

  

  פרץאלונה  

' אונ ,ניסן נתיב',לזלי קולג)מלמדת כמעט שלושה עשורים אלתור והבעה במסגרות שונות 

יוצרת את שיטת  ,בעלת תואר שני באמנות האלתור וחינוך (.מכללת אורנים ועוד ,חיפה

אמא  .תנועה מילה  אמנות האלתור וההבעה קול; מנהלת ומייסדת את מרכז הרגע ,הרגע

מסיימת את כתיבת הספר הראשון שלה ובעלת . לה תהליכי שינוייוצרת ומובי,למאי וקילא

 .יחד עם שותפתה עליזה פרוכטמן" מהות דרך יחסים; קלפי הרגע"

 6774888-5.7: 'טל ,www.harega.org: אתר   alona@harega.org: ל"דוא: ליצירת קשר 

 

 עליזה פרוכטמן

מחוללת , פותחת מרחב ללמידה .בית ליצירתיות ושמחת חיים״ -הקמתי את ״הכרה יוצרת

שנים רבות הייתי מרצה  .סבתא של ליבי, אמא של תם וליאור. מחברת למהות, תנועה

בימים אלה אני שחקנית בתיאטרון . וניהלתי סטודיו לתקשורת חזותית ופתוח משחקים

  . שיקופיות״ ומנחת תהליכים אישיים וקהילתיים לנוכחות מלאה ותנועת חייםפלייבק ״

 mind4u2@gmail.com ל"דוא: ליצירת קשר

 

 

 4יום חמישי סדנה 

 לשחרר את הפרפר

   אימפרוביזציה כפרפורמנס

      סדנה בהנחיית איריס נייס

                                                                         

 .שאינם מופרדים זה מזה כי אם שזורים לכדי יצירה אחת שהיא המופע עצמו' תוצר'ו' תהליך'

   "אמנות אמורה לנחם את חסר המנוחה ולהפריע את אלה שבנוחות"

 .משורר ופעיל זכויות אדם, קרוז. סייזר א כותב

לאפשר לאדם לצאת מההגדרות והתבניות  -היא ביצירת שינוי כוחה של אמנות האלתור 
 .לפתוח דלת ולהרחיב את גבולותיו, המוכרות

המשחק המאולתר מוליד את ההזדמנות לצאת מהגבולות המוכרים והידועים ולהפתח אל 
את טיבו של הריקוד החדש נפגוש רק כאשר נסכים להתפנות מזה . דרכי פעולה חדשות

 .לאן יקח ומה יוליד, של מה יקרה, הידיעה הבטוחה נוותר עלרק אם , שהיה קודם

mailto:alona@harega.org
http://www.harega.org/
mailto:mind4u2@gmail.com
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הסדנה מזמינה את המשתתפים לחוות בניה ופירוק של סצנות המתבטאות בתנועת הגוף 
כמו גם לתהות על הבחירות , לפגוש איכויות מפגש שונות המניעות אותנו. האישי והבין אישי

העדינה ' רשת הקיום'ציע לחשוף את המפגש מ. שאנו בוחרים במגע עם עצמינו ועם הסביבה
באמצעות . הרוקדת אותנו ולהיות שותפים פעילים בתנועת השינוי וההתהוות המתמדת

לחולל את , משחקיות ומגע נאפשר לחוויה החשופה והאותנטית שתעלה בנו, התבוננות
 .כל רגע הוא הזמנה ליצירה חדשה(. Being)' העכשיו המתהוה'

 

מורה ותלמידה בדרך . יוצרת לבמה ווידאודאנס, פרפורמרית, ועהאומנית תנ -איריס נייס 
תלמידתם של . רקדה ונהלה חזרות באנסמבל בת שבע ובלהקתו של עידו תדמור. הריקוד

, מופיעה על במות סדורות. אנה הלפרין ועוד, וליאן המילטון'ג, אוהד נהרין, יהודית ארנון
הגוף '-מנחת קבוצות תנועה בטבע . נהש 25מלמדת מחול מזה . במרחבים ערוניים ובטבע

מופיעה כרקדנית יוצרת . בשיתוף עם עינת גנץ' מאלתרים ביחד'מקימת הקבוצה . 'בטבע
בחודש מרץ . מאת מיה לוי ואננדו מרס' רנסנס'ביצירה . מאת גלית ליס' צילה': ביצירות

 . פסטיבל בניהולו של שחר דור-במסגרת סולו' Sometime': העלתה סולו בביצועה

 

 

 5יום חמישי סדנה 

 '  רקמת הקשר'אם בשילוב אמנויות 'ג

 בהנחיית זהרה אליאס 

 2יורטקסט וצ, סדנה המשלבת תנועה

 2מגיבים ומשחקים, באמצעות כלי הביטוי השונים נתבונן בעצמנו פועלים

 2נבוא בקשר עם האחר ועם הקבוצה כולה

 -ובין רוקדי הקונטקט, אז לתחום התנועה'סשן הוא מושג שהושאל מעולם מוזיקת הג-אם'ג

ועת את תנ, במרחב משותף, אימפרוביזציה הוא מתאר אירוע בו נפגשים על מנת לתרגל יחד

מתאפשרת , ובתוך חלל סגור יחסית, הרוקדים נאספים יחד בחלל הסטודיו. הריקוד הייחודי

המשתתפים מוזמנים לגלות את הריקוד . התנסות וחקירה של עצמי רוקד ורוקם יחסים

 . ולקבוצה כולה, לשותף אחד או יותר, תוך הקשבה לעצמם, המתהווה ברגע

" מגרש משחקים"של אמצעי ביטוי ויכול להוות מעין אם המשלב אמנויות מציע מגוון עשיר 'ג

רואים את עצמנו , דרך חומרים שונים אנו מבטאים את עצמנו ונחשפים. לחוויה ולגילוי עצמי

 אנו יכולים לראות את דרכי הביטוי הנוחים לנו יותר. ביחס לאחר ובקשר לקבוצה כולה

איך אני ? המוכר או החדש -י מה תהיה הבחירה של.  לעומת אלו שפחות"( בית"מרגישים )

שאני , האם יש דפוס בתקשורת שלי מול האחר שחוזר על עצמו? מגיב לשפע גירויים

 ...  בסדנה נציף שאלות אלו להתבוננות וגילוי? מרגיש אותו בכל אמצעי הביטוי/רואה

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2-385235884972699/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2-385235884972699/
https://youtu.be/ZjECcXMKeQU
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נתחיל בהיכרות  עם משתתפי הסדנה : משבצת הזמן שלנו תחולק לשלוש: מהלך הסדנה

שלאחריו נפתח , לכל אחד מחומרי היצירה ניתן זמן התנסות. ועם חומרי הביטוי השונים

שבו תתאפשר עבודה עם כלי הביטוי השונים באופן אינטגרטיבי וזמן " אם'ג"זמן  -מרחב 

 .  יסוף ועיבוד החוויהלסיום נקיים שיח קבוצתי לא. לחקירה אישית

 . יש להגיע בבגדים נוחים לעבודה ובסקרנות. אין צורך בניסיון קודם

 זהרה אליאס 

. יוצרת אירועי אמנות בין תחומיים. אימפרוביזציה-מלמדת ומתרגלת קונטקט, מנחת קבוצות

 .חוקרת יחסים בתנועה במרחבים קבוצתיים ובעבודה אישית

 

 

  6יום חמישי סדנה 

 מונהלצאת מהת

 סדנה באימפרוביזציה קבוצתית בפסיכודרמה ותיאטרון

 בהנחיית טל זיסקינד

 

אנו , את חלקן, את חלקן אנחנו שוכחים. תמונות שונות, בנפשנו/ במהלך חיינו נחקקות בגופנו

ישנן תמונות שהן בסיס , ישנן תמונות שעל בסיסן נבנים יחסינו עם אנשים רבים.  זוכרים

ישנן כאלה שמעלות חיוך או בכי  ויש כאלה שנזכור לחלקיקי , לתפיסה העצמית שלנו

 .יש תמונה שמתחבר אליה שיר או ריח ויש כזו שמביאה בתוכה געגוע. חלקיקים של רגע

כבסיס לעבודת אימפרוביזציה קבוצתית בפסיכודרמה ,בסדנה נעסוק בתמונות אלו  

דרכים שאולי יהיו , ן תמונותבמהלך ההתנסות נבחר דרכים חלופיות לזכור את אות. ותיאטרון

 .תרפויטיות ומשחררות עבורנו

שנים  10לימדה כ , בצפת הפסיכיאטריתמטפלת בפסיכודרמה במחלקה , MA:  טל זיסקינד

מרכז "במסלול לפסיכודרמה בסמינר הקיבוצים והנחתה קבוצות של רופאים ואחיות במסגרת 

 .יחידים ובני נוער, זוגות, טל בעלת קליניקה פרטית בקיבוץ מחניים להורים". אילת

 talziskind@gmail.com :דואל   050-6850677 :טל
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 7' ום חמישי סדנה מסי

קסם התיאטרון ונס הריפוי בתיאטרון  –בין ספונטניות לריטואל 

 הפלייבק

 סדנה בהנחיית אביבה אפל

התפתחות תיאטרון פלייבק שם במרכז את הסיפור האישי והביטוי הספונטני כמרכיב חיוני ל

שחקנים ומספרי  ,קהל, כל השותפים לתהליך וליצירה. (קבוצה) מטיבה של הפרט והקהילה

המכונים בשפת ' כללים'מוזמנים להתנהל בצורה ספונטנית ובה בשעה להישען על , הסיפור

מזמינה תגובה ספונטנית החורגת ( מופע/סדנה)לעיתים הצלחת האירוע . 'הריטואל'הפלייבק 

, התנועה בין ספונטניות וכללים. ם נדרשת הצמדות מוגברת לכללי הריטואלמהנוהל ולעיתי

 שלהם ככל שמפותחת יותר היכולת הספונטנית. נתונה לשיפוטם של המנחה וצוות השחקנים

והמשחק בהתאמה לכל מצב מיומנות התגובה כן גמישה יותר , חזקה השליטה בריטואלגם ו

בעקבות האימון בתיאטרון פלייבק נרכשת יכולת  .מאתגר ובלתי צפוי במהלך הופעה או סדנה

 . זו גם לחיים עצמם

בסדנה יוזמנו המשתתפים להתנסות במרחב היצירתי והספונטני של המחזת סיפוריים 

ולבחון כמה מהסוגיות הנוגעות למרכיבים השונים של ' ריטואל פלייבק'ללמוד כללי , מחייהם

 .ברתיתהשיטה בהקשרים של יצירה והתפתחות אישית וח

 

 רוזנטל-אביבה אפל

משחק 'בארץ קבוצת הפלייבק הראשונה ומנחה מיסדת  ,פלייבק בישראלתיאטרון מחלוצות 

מומחית . (2005 – 2011)העולמי לתיאטרון פלייבק  הארגון IPTNנשיאת . 1991ב ' מהחיים

נה ש 25מנחה ומדריכה מלמדת , לתיאטרון פלייבק בהקשרים אומנותיים חברתיים וטיפוליים

בבית 'של  מהמייסדות והמורות .בארץ באוניברסיטאות ומכללותוכן  שונות ארצות 25ב 

 CPT-  Center for שלוחה של בתל אביב שהוא ה' הספר הישראלי לתיאטרון פלייבק

Playback Theatre  של בסגל המורים וחברה CPTבניו יורק ובשלוחות בעולם . 

בעלת תעודה . סטר בלימודי מגדר ואומנויותאמא ו"אוניברסיטת תבוגרת החוג לתיאטרון 

  .בטיפול באומנויות והנחית קבוצות בשילוב אומנויות

' הערב אימפרוביזציה' ,תיאטרון אורנה פורת ,קאמרי ,הבימה)בעברה שחקנית ובמאית תיאטרון 

 ('רצות עם זאבים'והצגת יחיד  של פיטר פריי
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 1יום שישי הרצאה 

 

להיות ולהשתנות , ות להיפגשהנכונ: המטפל כשחקן מאלתר

 במרחב המשחק הטיפולי

 גדעון זהבי  –מרצה 

 

 ? מהי מהות האלתור במפגש הטיפולי ומהו תפקיד המטפל המאלתר בתוכו

המפגיש בין טיפול ואלתור הולך ומתרחב בעשורים האחרונים , החווייתי והעיוני, שדה הידע

ם האחרונות מתרחב השיח על בשני. ועשייתנו הטיפולית נסמכת עליו ומתעשרת ממנו

ועל " כאן ועכשיו"על המפגש בין מטפל ומטופל ב, המטפל בקשר הטיפולי" נוכחות"חשיבות 

, סטרן)פי דניאל סטרן -הוא הרגע הטרנספורמטיבי במפגש הטיפולי על –" הרגע הנוכח"

2004.) 

ות בהרצאה זו אתייחס לתפקידו החיוני של האלתור ביכולת של המטפל והמטופל להי

אתייחס לנכונות של . להיפגש ולעבור טרנספורמציה במרחב המשחק הטיפולי, נוכחים

אדבר על החשיבות של תרגול . לשחרר ולהשתנות, להגיב ברגע, להיות" פשוט"המטפל 

אתייחס . תרגול לצורך השתכללות האמנות מול תרגול לצורך שחרור והימצאות: האלתור

מתוך הכשרתי , התיאטרון, המבט של אמנותי להוויית המטפל כשחקן מאלתר מנקודת

 .ברגע, הנוכחים בהרצאה, ומתוך המפגש החד פעמי שלנו, DvT -כמטפל במודל ה

 

הבחירות והדימויים ', תופסים את הגל'בו אנחנו , באותו רגע שאנחנו מאלתרים במלואנו"

ואיציה כך שאין זמן לפחוד או לסגת ממה שהאינט, מצטרפים זה אל זה במהירות אדירה

 (.1990', נחמנוביץ" )אומרת לנו

 

 :המרצה

גדעון מוביל . מדריך ומרצה בדרמה תרפיה בארץ ובעולם, דרמה תרפיסט, גדעון זהבי

המכון הישראלי לטרנספורמציות  –" מרחב המשחק"בשותפות עם סמדר בן עמי את 

 .ודוקטורנט בחוג ללימודי התיאטרון באוניברסיטה העברית DvT –התפתחותיות 
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 2יום שישי הרצאה 

 אימפרוביזציה כדרך חיים

 מרצה אילנית תדמור

הוא טען כי המהירות . האינטלקטואל תומס קון טען כי האנושות הגיע לקץ עידן האסטרטגיות

 .בא אנו חיים דורשת תגובות מהירות לסיטואציות ונתונים המשתנים באופן תדיר

ולים לעזור לנו להתמודד עם האתגרים הניצבים יכ אימפרוביזציההאם העיסוק והלימוד של 

 ?21-בפנינו במאה ה

 ..2אימפרוביזציה כדרך חיים: הרצאה זו מציעה דרך להתמודדות עם אתגרים אלה

תהלכי העבודה  . הם כלים לשינוי תודעתי עבור כל אדם, האימפרוביזציה וההקשבה לגוף

ים לאנשים למתוח את הגבולות מאפשר, כמו גם מחוץ לסטודיו בחיי היום יום, בסטודיו

בתנועה , הפנימיים ולעבור ממגבלות וחסימות אל הרחבת האפשרויות הקיימות בדמיון

 .ובחיים

השנים  20-הכלי עמו אני עובדת עם תלמידיי ב. ישנן דרכים רבות לתרגל אימפרוביזציה

ש לכל האימפרוביזציה עוסקת בחופש ובבחירה שי. האחרונות הוא אימפרוביזציה בתנועה

דרך . המתרחשים בסביבתו ובנפשו, אחד להגיב בכל רגע לדברים בלתי צפויים ומתוכננים

ליצור , לראות את מה שיש בו, למידה והתנסויות אני נותנת כלים כיצד להיות נוכחים ברגע

 .תוך כדי אימון על תקשורת עם עצמנו ועם סביבתנו, ממנו

, משלבת סיפורי תלמידים, דיו ומחוצה לושנה של ניסיון ומחקר בסטו 20ההרצאה מתארת 

 .מפתחות לשינוי 5ומציגה , התנסויות חווייתיות של הקהל מבלי לקום מהכיסא

 :מנושאי ההרצאה

 ?מה זה אימפרוביזציה

 .לעומת שינוי שמגיע הראש, החדשנות בשינוי הרגלים דרך הגוף

 :עקרונות מרכזיים של האימפרוביזציה בתנועה 5

 .דרך הגוף, הלהיות בנוכחות ער .1

 .שינוי הרגלים דרך שינויים קטנים .2

 .לעבוד בפחות מאמץ .3

 .עם הסכמה לשינוי, הקשבה פעילה .4

 .תקשורת מקרבת ושיתוף פעולה .5
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 אילנית תדמור

וקונטקט , מרצה ומורה מובילה לאימפרוביזציה, רקדנית, כוריאוגרפית, אמנית עצמאית

 אימפרוביזציה

אשר בו גם מכשירה מורים , PLAYת סטודיו הקימה ומנהלת א. השנה האחרונות 20ב

מנהלת שותפה בפרויקט .  מלמדת ומופיעה במסגרות שונות בארץ ובחול. לאימפרוביזציה

" רקדן בקהילה"מנהלת את פרויקט , (עם ראבעה מורקוס)נוער ערבי יהודי רוקד  -" גשרים"

ת הקונטקט חברה וממייסדי עמות,בוגרת האקדמיה למוסיקה ומחול(.  משרד התרבות)

 .ופסטיבל הקונטקט הבין לאומי בישראל

 

 

 1יום שישי סדנה 

 להיות מוקשב

 סדנת קונטקט אימפרוביזציה

 עידו צדר: מנחה

בספרו ״מצע הנפש״ מתאר אוגדן את חישת הגוף כחוויה הראשונית ביותר של התינוק עם 

אפשרים לו להתחיל סוגים שונים של מגע יוצרים עבורו אינפורמציה גופנית ומ. העולם סביבו

  .להבנות את סביבתו ואת עצמו עוד לפני שחוש הראייה מתפתח באופן משביע רצון

 

 םהנפגשיבין שני אנשים  הפיזיקאליהעוסקת במפגש  צורת ריקודקונטקט אימפרוביזציה היא 

לכאורה זה עצורים חומרים ופשוט , מאולתר זהבתוך מפגש . כוח המשיכהבמגע ותנועה ועם 

להרגיש קירבה , להתפתח, אישיים-המאפשרים לחקור נושאים אישיים וביןוחבויים גלויים 

  ...ולהנות

מישהו של , אחת החוויות החזקות של העיסוק בקונטקט אימפרוביזציה היא חווית המוקשבות

, מגיב אלי, עוקב אחרי, נמצא איתי במגע פיזי ומקשיב לימישהו ה. זולת עצמישל , אחר לי

 . ..פורמציהמקבל ונותן אינ

בני לפתח אותנו כתתמקד בממד זה ותתבונן באופן שבו קשיבות זו יכולה לתרום וסדנה ה

 .וכאנשי מקצוע אדם
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מלמד קונטקט ואימפרוביזציה בסטודיו . שנה 16רוקד קונטקט ואימפרוביזציה זה  :עידו צדר

שיטת טפל במ, מתכנת מחשבים, יוצר במחול עכשווי. ל"ובמסגרות שונות בארץ ובחו נעים

 . בימים אלו מסיים תואר ראשון בפסיכולוגיה .בג׳וג׳יטסו 2חגורה שחורה דאן , גרינברג

 

 2יום שישי סדנה 

 עתיד וכוח לריפוי, הווה, עבר, לכל איש יש שם

 סדנה בהנחיית יעקב דניאל 

 

אופן שנתנו לו קומתו ו לכל איש יש שם, ונתנו לו אביו ואימו שנתן לו אלוהים לכל איש יש שם

 ונתן לו האריג חיוכו

 (חוה אלברשטיין, זלדה מישקובסקי)

 

כל אחד מאיתנו . ה/שם שפותח את המסע שלו, שם מייצג אותו, לכל אחד מאיתנו יש שם

חת תפקיד חשוב מערכת שתמיד נמצאת ברקע ולוק, שייך למערכת משפחתית מורכבת

 .בבחירות וברצונות שלנו, בהחלטות

קניו תרגילים כדי בכדי ליצור הצגות ריאליסטיות משובחות נהג סטניסלבסקי להעביר לשח

אנרגיית . והחיבור לתודעה האוניברסאליתאנרגיית החיים , ם את אנרגיית הפראנהלחזק אצל

 .ידה לפי המדע שלנו כיוםפראנה היא בלתי נראית לעין האנושית וגם בלתי ניתנת למד

 האוניברסאלייםלהתחבר לכוחות , בכדי לרפא חולים מצליח השמאן לשנות מצב תודעה שלו

 .ולפעול מתוך מקום אינטואיטיבי

תרפויטית מצליחים שחקני תיאטרון פלייבק להקשיב למספר  חוויהבכדי להעביר למספר 

 .ולהפוך את הסיפור למראה מעצימה על הבמה

בלהקשיב למספר שהפעם לא יספר דבר מלבד שמו ושמות הדמויות  במפגש נתנסה

 .לחקור ולהרגיש, לגלות, לראות, שחשוב לו לבדוק, מהעבר ומהווה, המשמעותיות מחייו

הסדנה מזמינה את המשתתפים לצאת למסע שבמהלכו נחקור את היכולת שלנו להקשיב 

במהלך המפגש .לי לפחדלהקשיב ב, להקשיב למידע שנמצא מסביב, למה שמעבר למילים

משפטים שיעלו מתוך התחברות לכוחות , קולות, נתנסה בלאלתר על הבמה תנועות

ניצור רגעים על הבמה שישקפו את המרקם המשפחתי ונייצר . השמאניזם ואנרגיית החיים

 .את הטקסים והריטואלים שאמורים להיווצר

, שנה 20לייבק למעלה מ עוסק בתיאטרון פ, דרמה תרפיסט, במאי, שחקן - יעקב דניאל

 ". הנחיית קבוצות באמצעות תיאטרון פלייבק"מרצה בנושא , מייסד ומנהל אקו פלייבק

 /http://www.echoplayback.co.il :אתר    yacoved@gmail.com :מייל

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2540&lang=1
mailto:yacoved@gmail.com
http://www.echoplayback.co.il/
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 3שישי סדנה יום 

 החופש לאלתר ולשחק במרחב הטיפולי

 עמי ונוי שגב בן סדנה בהנחיית סמדר

, אנחנו המטפלים הופכים לרציניים מאד, "טיפול"ברגע שנאמרת המילה , פעמים רבות

. מנסים להרגיש את הבטן ומתקשים לשחק וליהנות מהמפגש הטיפולי, עובדים מהראש

 .ההומור והמשחקיות, האלתורשוכחים את הכוח המרפא של 

,  DvTה , אנו מזמינות אתכם להתוודע ליסודות הטרנספורמציות ההתפתחותיות , בסדנה זו

 .לתור בתנועה ודרמההמבוסס על התבוננות ואמודל טיפולי 

נשחק ונתנסה בכוחם התרפויטי של המשחק . הסדנה תתמקד בחוויה ותשלב מעט תיאוריה

 .והאימפרוביזציה

 

 : מנחות

בוגרת המכון לטרנספורמציות , מדריכה, מטפלת בתנועה ודרמה MA – עמיסמדר בן 

מרצה ומנחה בתחום , ב במשרד החינוך"ב בחט"מובילה את תכנית מרח, התפתחותיות

 . הטיפול והמשחקיות

, דרמה תרפיסטית ופסיכותרפיסטית קבוצתית, בתרפיה בהבעה ויצירה MA – נוי שגב

 . מדריכה, ותיותפעילה במכון לטרנספורמציות התפתח

המכון הישראלי  –" מרחב המשחק"נוי וסמדר בשיתוף עם גדעון זהבי מובילים את 

 . לטרנספורמציות התפתחותיות בו ניתן ללמוד את התחום

 dvt@play-ground.org.il, 077-2708493 :לפרטים נוספים
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 1יום שישי פאנל 

 לילאלתר בגוף ובקול במפגש הטיפו: עוד לפני המילים

 פאנל מאלתרים רב תחומי

 זהר גרינברג -ר הפאנל ומנחת דיון "יו

טיפול )שירלי זמיר אלבז , (דרמה תרפיה)גדעון זהבי : מנחים ומציגים

  (ליצנות רפואית)ואמנון רביב , (במוסיקה

הנכונות : האלתור הטיפולי בין שנים או קבוצה של אנשים תמיד מתקיים במרחב של הסכמה

להשפיע , הנכונות לפעול ולהגיב, הנכונות להיות נוכח ומשחקי ברגע, צוגילהיפגש במרחב יי

 .לשנות ולהשתנות, ולהיות מושפע

קרובה אל עצמה ואל , המטפלת במפגש האלתורי משחקת בתפקיד של משתתפת פעילה

בפאנל נדגיש את האופן שבו אנחנו . משנה ומשתנה, מגיבה, מקשיבה, נוכחת, המטופל

 .ם המטופלים במפגש הטיפולי דרך ההבעה הקולית והגופניתהמטפלים נפגשים ע

קווים לאמנות האלתור , שלושה מאלתרים ותיקים יציגו את נקודות מבטם השונות והייחודיות

משתתפי הפאנל יוכלו . שלהם וטכניקות ומסגרות עבודה למפגש המאולתר עם המטופלים

 .בו בדיון ובפרזנטציותולהשתתף , להשתתף ולחוות שיח מאלתרים, לחזות, לשמוע

 .נושם ומשתנה, ברוח האימפרוביזציה אנחנו שואפים שגם הפאנל יהיה חי

 :על המנחים

 ר הפאנל"יו, זהר גרינברג

עוסקת שנים . מורה ומנחה,שחקנית, היא מטפלת, MAדרמה תרפיסטית , זהר  גרינברג

 .רבות בפלייבק הופעתי וטיפולי ובמחקר של ליצנות רפואית

 מציג, יגדעון זהב

הוא מוביל בשותפות . ל"מדריך ומרצה בתחום בארץ ובחו, גדעון הוא דרמה תרפיסט ותיק

ודוקטורנט , DvT -המכון הישראלי לטרנספורמציות התפתחותיות  –" מרחב המשחק"את 

 .בחוג ללימודי התיאטרון באוניברסיטה העברית

 מציגה, שירלי זמיר אלבז
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ראש חטיבת הטיפול . זמרת ויוצרת, ומטפלת במוסיקההיא מדריכה , MA, שירלי זמיר אלבז

 .ת"במוסיקה ביה

 מציג, אמנון רביב

הוא מלמד במכללה . אמנון הוא ליצן רפואי בפרויקט רופאי חלום ועובד במספר בתי חולים

אמנון נמצא לקראת . חיפה' בן גוריון ודוקטורנט לליצנות רפואית באונ' באונ, חי-האקדמית תל

 .The medical Clowning: the  healing performanceהוצאת ספרו 

 

 

 4יום שישי סדנה 

 לשהות בהוויה של הרגע –מאלתור לתנועה אוטנטית 

 סדנה בהנחיית יעל ברקאי

 

בעיניים . תנועה אוטנטית היא מודל בעבודה בתנועה בו מושם דגש מיוחד על קשב פנימי

כחי ומאפשר לתנועה לנבוע מהן כרצף עצומות מתבונן המתנועע במכלול חווייתיות ברגע הנו

, דימוים, דחפים, תחושות–המתנועע מצוי במגע עם כל מה שמתעורר בו .  אסוציאציות

 . במתבגר ובבוגר שבו בזמן הווה ומתוך מודעות חיה, הוא פוגש בילד. רגשות וזיכרונות

ו כעדים נחווה עצמנ. מתוך רשות עמוקה לנוע בנוכחותו של עד, בסדנה נחווה תנועה זו

ולספק עברו סביבה , החוקרים את האפשרות להתבונן במתנועע באופן נקי משיפוטיות

כמו כן ניפגש עם מה . מכילה ומאוזנת התומכת בהעמקת ביטוי עולמו הפנימי, בטוחה

המטפח איכויות , נכיר את השיח שבין המתנועע והעד, שמתעורר בנו מתוך תפקידנו כעדים

 . דיוק ונוכחות, על הקשבה, על כבוד לזולת, ר בזמן הווהתקשורת המבוססות על דיבו

 

הקימה את התכנית להכשרת . ומטפלת זוגית( M.S)מטפלת מוסמכת בתנועה  :יעל ברקאי

מנחה בתכנית להנחית (. 1993-2014)מטפלים בתנועה בסמינר הקיבוצים ולימדה בה 

 . וגותומנחה קבוצות וקורסים מטפלת ביחידים ובז, א"ת' קבוצות באונ

  2216219-050 :'טל  yaelkai@inter.net.il: ל"דוא -ליצירת קשר 

 

 

mailto:yaelkai@inter.net.il
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 5' יום שישי סדנה מס

 

 להסכים לא לדעת

 אלתור כדרך חיים בכיתה

 סדנה בהנחיית אבי ריינשטיין

וש במדיומים שונים של העושה שימ, י הינה תכנית התערבות ייחודית לבתי ספר.ב.מעגלי א

התכנית פועלת . על מנת לייצר אקלים חברתי ורגשי מיטיב בכיתות, אומנויות ובאלתור בפרט

 .ברחבי הארץ וזוכרה להצלחה רבה

בסדנה נגלה כיצד הופכים אלמנטים בסיסים מתוך חוקי האלתור לכלים רבי עוצמה ללימוד 

אקלים מיטבי בסביבת הלימודים  והטמעה של נורמות חברתיות חיוביות וליצור בעזרתן

 .ובחיים בכלל

 .הסדנה מתאימה לאנשים הסקרנים ולעוסקים במלאכת החינוך על סוגיה בפרט

 :על המנחה

הנחיית קבוצות   .M.A( סמינר הקיבוצים)בחינוך יצירתי לגיל הרך   B.A, אבי ריינשטיין 

ויוצר התכנית , יות ביטוי ויצירהי לאומנו.ב.מנהל ומייסד מרכז א( לזלי' אונ)בשילוב אומנויות 

מנחה סגלי (. באישור משרד החינוך)הפועלת כיום בכעשרה ישובים בארץ " י.ב.מעגלי א"

 .מ בכל הארץ"הוראה בכל מסגרות החינוך בתחום האח

מחליק . אמן רב תחומי, "נתיב-אלתר"חוקר ומנחה בקבוצת תיאטרון הפלייבק , שחקן

 .רולרבליידס מושבע ומכור לקפה

 

 

 6' יום שישי סדנה מס

 באלתור ממוסיקה לסיפור

 סדנה בהנחיית אבי הדרי 

 

ניצור תמונות ודימויים אשר יתחברו , דרך אלתור בכלי מוסיקה מגוונים נפתח מלודיות

וקול בעבודה , במקצב, נשתמש במגוון כלי הקשה. ארכיטיפים ומיתולוגיות אישיות, לסיפורים

 . רטניתהמשלבת התנסות בקבוצה והדגמה פ

 

 , מלמד באוניברסיטת לסלי. מומחה בדרמה תרפיה וגשטאלט ומנחה קבוצות: אבי הדרי

 . בעבר מרכז תכנית מספרי הסיורים בבית אריאלה. סמינר הקיבוצים ובעולם

 

 


