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מציאות פנטסטית  – ד"מאח ר"גש•
 הוצאת נורד   –מולי להד . פרק א

טיפול והדרכה בגישה יצירתית



הקוד האנושי של  
ההישרדות

גשמי –ג •

שכלי –ש •

רגשי –ר •

מערכת   –מ א •
אמונות

חברתי -ח•

ד דמיון•

BASIC - PH



  10בגיל . מהילדים יש חוש דמיון מפותח 98% -ל, 5בגיל "•
וכשהם מסיימים את התיכון מדובר  , 30%-המספר יורד ל

".  בלבד 2%-כבר ב

)2019( יסקי'ווצ      

הם   -אנחנו מגדלים דור של ילדים שבכל פעם שמשעמם להם•
זה דור שלם של ילדים  . לראות סרטים לפאלפוןרצים מיד 

 – 'לקולגמה הפלא שכשהם מגיעים . שלא יודעים לתקשר
?  "מהם סובלים מדיכאון 50% -יותר מ

                                                                                                                                                                                      
לית של אחת מחברות הגנטיקה  "השנייה היא מייסדת ומנכ, יוטיובלית "בתה הבכורה היא מנכ

■ והביוטכנולוגיה הגדולות בעולם והשלישית היא פרופסורית וחוקרת מוערכת 
.כדאי להקשיב לה  -"איך לגדל ילדים מוצלחים"כותבת ספר על  יסקי'ווצזאת הסיבה שכשאסתר 

":עצות פשוטות לתוצאות קיצוניות"



קשר -למידה מה מרגיע ומה מעורר•
יצירת קשר עיין –ריכוז •
תהליך –תוצאה  –תהליך •
ההורה כשותף משמעותי•
  –דמיון  –תנועה  –שילוב שפות •

חברתי
  –מה הווה  –מה היה  –יצירת רצפים •

מה יהיה
מוביל  –מובל  –מוביל •

שימו לב
ביטחון – וחזרתיותטקסים •
מתואם–עבודה עם מגע •
תיאום -הבעות פנים•
תיקוף -מחיאת כף יחד עם משוב•
העשרת השפה –מילים מתווכות •
מיעוט גירויים –מקום בטוח •
קשב -צמצום רעשים•
מפגש בין שניים מכליל עוד •

אחרים רבים שאינם נוכחים  



רגש

פרויד שם דגש   –השפה הרגשית •
התת מודע העולם  , על הפנימי

.  ההשלכה וההעברה, הדחפי

, חוויות רגשיות מוקדמות•
קונפליקטים וקיבעונות בלתי  

הם הקובעים את הדרך  -מודעים 
.  בה אדם פוגש את העולם 

)וברויארפרויד (



החברתי משפחתי

אלפרד אדלר ואריק  •
אריקסון  הדגישו את  

התפקיד במשפחה כמשפיע  
על הדרך בה האדם פוגש 

היחסים  –את העולם 
.הבינאישיים



הדמיון והאינטואיציה

קרל יונג הדגיש את נושא  •
את הירושה  , הארכיטיפים

את חשיבות  , התרבותית
 -הדמיון והיצירתיות 

ככוחות מניעים של החיים



הגופני ההתנהגותי

 -הזרם ההתנהגותי •
ביהביוריסטי טבע את  

 -תגובה  -המושגים של גירוי 
גישה זו . התנהגות-למידה 

מדגישה את הציר  
גופני כמשאב    -ההתנהגותי

 מרכזי להתמודד עם העולם



הציר השכלי קוגניטיבי

האדם פוגש את העולם דרך  •
למידה של תהליכי חשיבה 

י עיבוד "הבנה ורציונליות ע
מידע ופתרון בעיות נציגי  

ובקגישה זו אליס 



ערכים ומשמעות, אמונות

הזרם הפסיכו פילוסופי מדגיש את מערכת האמונות וחיפוש  •
.  המשמעות כמרכזיים בתפיסת האדם את החוויות והעולם

הוצג במקור על ידי מאסלו ובהמשך על ידי ויקטור פרנקל  •
לשיטתו אם ימצא האדם משמעות  . שייסד את הלוגותרפיה 

פנימית או ייחוס משמעות לסבלו יוכל להתמודד עם מצבים  
.  קשים



 של כל השפות לתצריףמתייחס  מימדיהמודל הרב •

 : עובד  -האתגר שלי כאדם     

לגשר בשיח בין שפות וליצור  , לזהות את השפה שלי ושל האחר•
 ארגון -עמיתים  ;מודרך -מדריך  ;מטופל–שפה משותפת מטפל 

לסייע להבין מטופלים קשים בניסיון לזהות את הפער בין ערוצי  •
להבין כיצד ההבדל מונע מהמטפל ליצור  , התקשורת מטפל מטופל

 ולמצוא את הדרך ליצירת שפה משותפת –גשר למטופל 

גשרים מאחדיםלחבר בין שפות בתוך הארגון ליצירת •



האתגר בתפקיד של כל איש צוות
ליצור גשר של שפת המשאבים האישית  

לבין שפת המשאבים של המטופלים  
על רקע השפה הארגונית



השילוב  ובהצלחה באמנות  -תודה  
השפות  בין 

0508528986orly@hevruta.org.il


