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  :וסבסיל - 2021קורס הכשרת נשות ואנשי טיפול מחזור פברואר 

 מרצה  פירוט  נושא מספר מפגש  תאריך

5/5 

  -1 מפגש 

 פרונטלי 

 

 -היכרות עם הגנה עצמית מעצימה חלק א

 היכרות וחוויה אישית עם השיטה

כללי בסיס, מה היא הגנה עצמית מעצימה?, היכרות עם חמשת 

העקרונות של הגנה עצמית, הקניית מיומנויות בסיסיות המוכחות 

כגון: שפת גוף בטוחה, מודל הרמזור, שימוש  wellnessכיעילות ל 

 בקול, שחרורים ממצבים המוגדרים אדומים וצהובים 

 אל הלב 

13/5 

 

 זום  -2 מפגש 

 

צעדים לריפוי מערך   -אלימות מגדרית 

יחסי הכוחות בחברה דרך שינוי תפיסות  

 מגדריות   

מונחי יסוד באלימות מגדרית והעמקה בהבנת הקשרים  
התרבותיים בהם היא נטועה; אילו צעדים חלוציים נעשים בכדי  
לרפא את מערך יחסי הכוחות בחברה המוביל למערכות יחסים  
פוגעניות? השיעור יכלול סקירה מחקרית לצד שיתוף מהנעשה  

מגדריות ולריפוי בין דורי של בשטח על הדרך לשינוי תפיסות 
 אחת המגפות הגדולות ביותר של ימינו 

 ד''ר ירון שוורץ 

 -היכרות עם הגנה עצמית מעצימה חלק ב

 הצבת גבולות 

 , הצבת גבולות עם אנשים זרים ומנוכרים/ מוכרים ואהובים

 בחירת שדרים כתגובה במצבים שונים

 חזרה על מיומנויות גופניות 

 מעגל סירוב 

 ושת השלבים מודל של

 יישומים בתוך חדר הטיפולים ומחוצה לו 

 אל הלב 
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 זום  -3מפגש 

 

פרקטיקות להתמודדות עם טראומה  

   -חלק א' -בחדר הטיפולים

 עוגנים תיאורטיים 

היכרות עם הרעיונות התאורטיים של חיבור פנימי, הבנה וידיעה,  

הבלבול, ואת הערוצים והכלים העומדים לרשות המטפלת מול  

ההצפה וחוסר האונים שמפגש עם מטופל פצוע וכואב עלול לזמן  

 לנו.

 המפגש יתחלק לשני חלקים: 

 ויניקוט, קוהוט, ואוגדן  -עוגנים תאורטיים -חלק ראשון 

כרמית רובין,  

MSW 

ופסיכוטרפיסטית  

 אינטגרטיבית 
פרקטיקות להתמודדות עם טראומה  

   -חלק ב' -בחדר הטיפולים

   מציאת המדריך הפנימי:
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התנסות בעבודת גוף, מיינדפולנס ומרחב הדימיון   -חלק שני סדנה יישומית 

כערוצי מפגש עם המדריך הפנימי, החוויות הבלתי אמצעיות של  

ש עם המטופל ולצידם יצירת חוויה של מוגנות וקרקוע  מפג

 המאפשרים חשיבה וריפוי.

26/5 
  -4 מפגש 

 פרונטלי 

 היכרות עם הגנה עצמית מעצימה  

 חלק ג' 

ערנות למצבי סיכון, חיבור לגוף, קשב פנימי ואינטואיציה, זיהוי 

מקורות עוצמה פנימיים וכיצד לצאת מהכוח אל הפועל; התמודדות  

 עם מצבי קיצון 

 אל הלב 

 זום  -5מפגש  2/6

 הגנה עצמית מעצימה במחקר 

 Vsהגנה עצמית מעצימה    -הבדלים בין סוגים שונים של קורסים

 אומנויות לחימה   

 החופש לבחור,   Vsאימפקט 

 קורסים כמניעה או כתמיכה בטיפול לאחר פגיעה

 

יעילות שיטת אל הלב   -סקירת ספרות המחקר בארץ ובעולם

 והגנה עצמית מעצימה

 שיתוף בסיפורי הצלחה

  -אל הלב 

 הרצאה

משפטים   -מודעות באמצעות מודל הרמזור

 ותרגול זיהוי מצבי סיכון 

משחק החבל, דירוג מסוכנות, מיומנויות תקשורת מתקדמות, כולל  

 במצבי עימות  
 אל הלב 
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 זום  -6מפגש 

 

מניעה והתמודדות עם אלימות כלפי  

היבטים חדשים של חמלה וחוסן   -ילדים

 בחדר הטיפולים 

עדכנית ותובנות מרכזיות מחזית הטיפול  שיתוף בתמונת מצב 

 בילדים נפגעים ופוגעים
 מכון חרוב 

 שיטת אל הלב בעבודה עם ילדים 

 כללי בסיס לשמירת בטיחותם של הילדים 

מיומנויות למניעה וצמצום אלימות מינית כלפי ילדים, והגדלת רשת 

 הביטחון סביבם ואיתם  

 אל הלב 

 זום  -7מפגש  16/6
קבלת החלטות ודרכי תגובה לסיטואציות  

 מגוונות 

סכמת קבלת ההחלטות   -כלים לניתוח המצב וקבלת החלטות

מיקרו ,  לבחירת תגובה )מרחק, סביבה, פתרונות, רצון/ תמיכה(

אגרסיות, אי הסלמה, המשך מיומנויות גופניות, מילוליות עקיפות 

 וישירות

 אל הלב 
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 השפה הייחודית של אל הלב 

דוגמאות לשפה חלופית, סימולציות ומתן   -אי האשמת קורבן

 פתרונות.

 מיומנויות הכוונה והפנמת תובנות בשפה חיובית 

 אל הלב 
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  -8מפגש 

 פרונטלי 
 אל הלב  הגוף כמקור עוצמה וחיבור; חזרה והפנמה של טכניקות גופניות להעצמה אישית טכניקות 
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  - 9מפגש 

 זום

תרבות ומסורת של הגנה   התאמה רגישת

עצמית מעצימה; עבודה עם אוכלוסיות  

 בסיכון

פאנל עם מדריכות מהחברה החרדית, הערבית, יוצאת אתיופיה  

 קיצון. ומומחית בעבודה עם נשים במצבי 

 

שיתוף מדריכות על תרגול   -אלימות הינה בעיה חוצה מגזרים

מיומנויות דומות בקהילות שונות.  מהן האתגרים וכיצד מבצעים  

 התאמה לצד כבוד לערכים ולצרכים שונים. 

מדריכות  -פאנל   
 אל הלב 

 -הרצון הפנימי למול קולות חיצוניים

 עקרונות מעולם אומנויות הלחימה  

 קשב ומיקוד הרצון הפנימי לצד נטרול קולות סותרים ומערערים.  

 הפנמה באמצעות הפעלה ומשחק. 

 אל הלב 

 שעה 
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  - 10 מפגש 

 זום

סטרטאפ   -הגנה עצמית מעצימה בישראל

 חברתי בבחינת תיקון עולם 

כיצד נבנה החזון לעולם   -מייסדת עמותת 'אל הלב' בסיפור אישי

בטוח יותר, וכיצד מוציאים כוחות יש מאין לעשות שינוי משמעותי 

 כל כך בעולם.  

גב' יהודית  

 סידיקמן 

Case Study  'חלק א 
תיאורי מקרה וכיצד ניתן לנתח אותם באמצעות כלים של הגנה 

 עצמית מעצימה
 אל הלב 
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  - 11 מפגש 

 זום

Case Study אל הלב  המשך  ' חלק ב 

 
סיפורי מטפלים ומטפלות על שילוב הגנה   -סיפורים מהשטח

 עצמית מעצימה כחלק מתהליך הטיפול 

-לויד"ר טובי 

לת פרטנית  מטפ

 וזוגית 
 - דבי עמיחיגב' ו

msw   מטפלת

זוגית ומומחית  

בעבודה עם  

 נפגעות אלימות
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21/7 
  - 12מפגש 

 פרונטלי 

 טכניקות העצמה ואמונה עצמית 

המחשה   -עוצמה פנימית כהשפעה ישירה לעוצמה חיצונית

)טבעת, צינור(, שבירת לוחות עץ לשבירת חסמים פנימיים, שיח  

 והאיזון.  -פנימי

 אל הלב 

 סיכום 

 שאלות ותשובות

 איך להפוך לשגרירים למניעת אלימות ולהצטרף לקהילת אל הלב

 תעודות 

 

 


